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هرمع ثیداحا  بختنم 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ -، 1325 یلع ، دیس  رگسع ، یضاق  هسانشرس : 
. جح تاقیقحت  زکرم  نیودت  رگسع ؛ یضاق  یلع  هرمع / ثیداحا  بختنم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  11×19/5 84 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

4-13-7635-964-978 لایر :  6500 کباش : 
. یبرع - یسراف تشاددای : 
. مهدفه پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
ثیداحا هرمع --  جح  عوضوم : 

جح تاقیقحت  زکرم  ترایز . جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
ح35ق2 1390  / BP141/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 
م19086-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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راتفگشیپ

9 ص :
تسا نم  نیرسن  لگ و  شقیرط  نالیغم  هک  تسیک  هگاشامت  دوصقم  هبعک  نیا  ّبر  ای 

ظفاح
سیطانغم تسا . ناناملـسم  یبهذم  ینید  ّمهم  ياهنییآ  زا  یکی  و  ندرک ، ادخ  هناخ  گنهآ  حالطـصا  رد  دصق و  يانعم  هب  تغل  رد  جح 

کی تیاعر  کسانم و  لامعا و  ماجنا  اب  ات  دـنکیم  بذـج  دوخ  يوس  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  ار  ناملـسم  اـهنویلیم  هلاـس  همه  هبعک 
دید ربارب  رد  ار  مالـسا  تمظع  تردق و  دننک و  تکرـش  يدیحوت  یگدـنز  ققحت  يارب  ینیرمت ، تاّیلمع  کی  رد  هژیو ، تاررقم  هلـسلس 

. دنراذگب شیامن  هب  نایناهج 
هب رگیدـکی ، اب  ییانـشآ  رذـگهر  زا  ات  دـنیآیم  مهدرگ  هبعک  رانک  نوگانوگ ، ياهگنر  اهداژن و  اـب  ناناملـسم  میظع ، شیاـمه  نیا  رد 

. دنبای تسد  یمالسا  عماوج  داحتا  یگتبسمه و  هملک و  دیحوت 
، یگدنب دبعت و  روعش ، روش و  تیونعم ، هاگهولج  جح 
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10 ص :
يارب منتغم  یتـصرف  يرفـس ، نینچ  ماـجنا  قـیفوت  ور  نیا  زا  تسا . ادـخ  اـب  دـنویپ  طاـبترا و  هرخـألاب  رکذ و  تدـحو و  راـثیا ، تماـهش و 
. دیآ دیدپ  نانآ  حور  ناج و  رد  ياهدنزاس  لّوحت  ینوگرگد و  هدومن ، شیالاپ  ار  دوخ  یقالخا  یحور و  رظن  زا  ات  تسا  نایوجادخ 

ار رون  يداو  نارئاز  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  هدـنزومآ  تاکن  ینید ، نایاوشیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياههزومآ  رد 
هلـصاف ناهانگ  زا  رفـس ، زا  شیپ  ات  تسا  هدش  هیـصوت  نایجاح  هب  اههزومآ  نیا  رد  دـهد . يرای  اهتصرف  زا  رتشیب  هچره  يرادرب  هرهب  رد 

ناتـسود و ناگتـسب و  ناشیوخ و  اب  دـنیامن ، نیمأت  كاپ  لالح و  لاـم  زا  ار  رفـس  ياـههنیزه  دـنیوشب ، هبوت  بآ  اـب  ار  دوخ  ناـج  هتفرگ ،
اب ادـخ و  دای  مان و  اب  ار  رفـس  دـنراذگب . هار  نیا  رد  ماگ  نانآ ، تیاضر  بلج  زا  سپ  دـنبلطب و  تیلالح  هدومن ، یظفاحادـخ  ناـگیاسمه 

 .... دنشاب و دوخ  بقارم  هتسج ، يرود  راگدرورپ  ینامرفان  هانگ و  زا  زین  رفس  لوط  رد  دننک و  زاغآ  ییوجادخ  یهاوخادخ و  فده 
هتـشذگ زا  هجیتن  رد  دـیآ و  دـیدپ  یـساسا  ینوگرگد  لوحت و  کی  یجاح  رد  ات  دوشیم  بجوم  اهنآ ، هب  لمع  اهلمعلا و  روتـسد  نیا 

. دنزاس هدامآ  یمالسا  حیحص و  یگدنز  کی  يارب  ار  دوخ  هتفرگ ، هلصاف  شیوخ  تسردان  طلغ و  ًانایحا 
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11 ص :
تسادخ هاگهولج  سدق و  تحاس  تساهلد  هناخ  هبعک  هناخ 

هناخ نآ  درگ  تسا  فاوط  رد  هناورپ  وچمه  هک  نآ  تخبکین 
لّوحت يراگتـسر و  حالف و  داجیا  ود ، ره  زا  فده  و  دناهداهن ، مان  رغـصا » جـح   » ار هدرفم  هرمع  و  ربکا » جـح   » ار عتمت  جـح  تایاور ، رد 

. تسا دنوادخ  هب  نانآ  ندش  کیدزن  نارئاز و  رد  یقالخا  یحور و 
هک یهوبنا  ّتیعمج  هب  هّجوت  اب  دـنراذگب ، یهلا  ریـسم  نیا  رد  ماگ  دوخ ، حالـصا  یقالخا و  یحور و  لّوحت  فدـه  اـب  نارازگ  هرمع  رگا 

. دش دهاوخ  لقتنم  زین  هعماج  اههداوناخ و  هب  لّوحت  نیا  کشیب  دنوشیم ، فرشم  جح  هرمع و  هب  هلاس  همه 
، هدومن تاعارم  ار  یمالسا  قالخا  تشگزاب ، ماگنه  رفس و  لوط  رد  هک  دریگب  میمصت  رگا  دهدیم ، ماجنا  جح  هرمع و  هک  یناملـسم  ره 

ناشیوخ نادنزرف و  هب  ار  هشیدنا  رکف و  نیمه  دهد و  ماجنا  دهاوخیم  دنوادخ  هک  هنوگنآ  ار  ینید  تابجاو  دزیهرپب و  مارح  ياهراک  زا 
دوخ یگنهرف  مجاهت  رد  نانمـشد  داد و  دـهاوخ  خر  یّمهم  یقالخا  لّوحت  هعماج  رد  ًاعطق  دـنک ، لقتنم  زین  دوخ  ناراـکمه  ناتـسود و  و 

. دش دنهاوخ  ماکان 
هک تسا  ییاههزومآ  زا  یشخب  رضاح ، هعومجم 
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12 ص :
کیدزن قح  ترضح  هب  ار  دوخ  نآ ، هب  لمع  اب  تسا  دیما  دناهدومرف . نایب  ادخ  هناخ  نارئاز  ییامنهار  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم 

. دندرگ دنمهرهب  اًلماک  يونعم  یهلا و  رفس  نیا  تینارون  تاکرب و  زا  و 
نم دوس  مه  نم  يادوس  مه  وت  يا  نم  دوصقم  دصقم و  يادخ  يا 

تسا وت  رهش  رد  مايدازآ  تفلا و  تسا  وت  رهب  زا  نم  يرادیب  باوخ و 
وت يوک  زج  يدصقم  میوجن  نم  وت  يور  زج  یتجاح  مرادن  نم 

یتحار منیبن  وت  رکذ  هب  زج  یتجاح  مرادن  وت  زا  ریغ  وت  زا 
تسا وت  تسباپ  میئانیب  شبات و  تسا  وت  تسد  رد  میباریس  ماهنشت 

ییوت منامرد  درد و  مراد  درد  ییوت  مناج  شیاسآ  ماهتسخ 
رکسعیضاق یلعدّیس 

يربهر مّظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم 
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رغصا جح  هرمع ،

: دومرف صاعلا  یبأ  نب  نامثع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(1) ٍةَرْمُع . ْنِم  ٌْریَخ  ًۀَّجَحَو  اهیف  امو  اْینُّدلا  َنِم  ٌْریَخ  ًةَرْمُع  َّناَو  ُرَغْصألا ، ُّجَْحلا  َیِه  َةَرْمُْعلا  َّنا  ْمَلْعا 

رترب و هرمع  زا  جح  هک  نادب  زین  و  تسا . رتالاب  رتهب و  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  هرمع  کی  انامه  و  تسا . رغصا  جح  نامه  هرمع  نادب 
. تسا رتهب 

داهج هرمع و 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
(2) ُةَرْمُْعلاو . ُّجَْحلا  ِةَأرَْملاو  ِفیعَّضلاو  ِریغَّصلاو  ِریبَْکلا  ُداهِج 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. تسا هرمع  جح و  نز ؛ ناوتان و  درف  کچوک ، گرزب و  داهج 

8336 / 44 / 9 یناربط : ریبکلا  مجعم  - 1
114 / 5 یئاسن : ننس  - 2
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ترخآ ياهرازاب 

: مالسلا هیلع  ُقِداّصلا  لاق 
یَلَع ُهُرْجأ  َعَقَو  ُُهلَجَأ ، ِِهب  َرُـصَق  ْناو  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ُلُمْأَی ، ام  ََكرْدأ  ْنا  ِهَّللا ، ِراوَج  یف  امِِهب  ُلِماعلاَو  ِةَرِخـآلا  ِقاوْسأ  ْنِم  ِناـقوُس  ُةَرْمُعلاو  ُّجَـحلا 

(1) هَّللا .
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ترایز  ] دوخ يوزرآ  هب  رگا  دریگ ، رارق  ادـخ  هانپ  رد  دـهد  ماجنا  ار  ود  نآ  سک  ره  تسا ، ترخآ  ياـهرازاب  زا  رازاـب  ود  هرمع  ّجـح و 
. دوب دهاوخ  ادخ  هدهع  رب  وا  شادپ  دادن ، تلهم  ار  وا  لجا  رگا  دشخبیم و  ار  وا  دنوادخ  تفای  تسد  ادخ ] هناخ 

ترخآ ایند و  عمج 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق 
(2) اْهنِم . َُهل  َرَخَّدا  ّالا  ًةَرِخآ  ُُهلَأْسَی  الو  اْهنِم ، ُهَّللا  ُهاطْعَأ  ّالا  اْینُد  َهَّللا  ُلَأْسَی  ٌْدبَع  ُهاتأ  امَف  َْتیَبلا ، اَذه  َّمُؤَْیلَف  َةَرِخآلاو  اْینُّدلا  َدارا  ْنَم 

.260 / 4 یفاک : - 1
.197 دیز : مامالا  دنسم  - 2
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15 ص :
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نادب هکنآ  رگم  هتـساوخن  ار  ایند  دنوادخ  زا  هدماین و  اجنآ  هب  ياهدنب  انامه  دنک ، هناخ  نیا  گنهآ  دهاوخیم ، ار  ترخآ  ایند و  سکره 
تـساوخرد نیا  شریذپ  هکنآ  رگم  هدرکن  بلط  ار  ترخآ  دـنوادخ  زا  زین  و  تسا ، هتخاس  هدروآرب  ار  وا  تجاح  دـنوادخ  هتفای و  تسد 

. تسا هدرک  هریخذ  يو  يارب  ار 

رمع لوط 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
(1) ِهِرُمُع . ِیف  َدیِز  ٍِلباَق  ْنِم  َّجَْحلا  يِْونَی  َوُه  َو  َۀَّکَم  ْنِم  َعَجَر  ْنَم  َو  َْتیَْبلا ، اَذَه  َّمُؤَْیلَف  َةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  َداَرَأ  ْنَم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
، دیایب زین  دـعب  لاس  دـشاب  هتـشاد  دـصق  ددرگزاب و  هّکم  زا  هک  یـسک  دـنک و  هناخ  نیا  ترایز  گنهآ  دـهاوخیم  ترخآ  ایند و  سکره 

. دوشیم ینالوط  شرمع 

.64 / 141 / 2 هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 1
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16 ص :

دنوادخ هب  ندش  دراو 

: مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاق 
(1) ِةَرِفْغَْملِاب . ُهَُوبْحَی  َو  ُهَْدفَو  َمِرُْکی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ٌّقَح  َو  ِهَّللا ، ُْدفَو  ُرِمَتْعُْملاَو  ُّجاَْحلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
ترفغم لومشم  ار  وا  هتشاد ، یمارگ  ار  دوخ  رب  هدش  دراو  هک  تسا  ادخ  رب  دنشابیم و  دنوادخ  رب  ناگدشدراو  رازگ ، هرمع  رازگ و  جح 

. دهد رارق  شیوخ  شزرمآ  و 

دنوادخ نامهیم 

: مالسلا هیلع  قداّصلا  لاق 
(2) ِِهلِْزنَم . َیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  ِهَّللا  ُْفیَض  َوُهَف  َرَمَتْعا  َو  َّجَح  ٌلُجَر  َّلَج  َو  َّزَعِهَّللا  َْفیَض  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دراد رارق  ینامهیم  نیا  رد  ددرگزاب  دوخ  لزنم  هب  هک  ینامز  ات  تسا و  ادخ  نامهیم  دهد  ماجنا  هرمع  ای  جح  هک  يدرم 

.123 لوقعلا : فحت  - 116 / 4 هعیشلا : لئاسو  - 1
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17 ص :

هّکم رفس  ریثأت 

: دیوگ مکح  نب  ماشه 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) ُۀَّقَشَْملا . َُهلاَنَت  یَّتَح  ُهُُغْلبَی  ٌدَحَأ  اَم  َو  َۀَّکَم  ِرَفَس  ْنِم  ٍْرعَش  َو ال  ٍْدلِج  َو ال  ٍمَد  َو ال  ٍمَْحل  ِیف  َغَْلبَأ  ٍرَفَس  ْنِم  اَم 
اجنآ هب  تقـشم  یتخـس و  اب  زج  سک  چیه  دراذگیمن و  ریثأت  ناسنا  يوم  تسوپ و  نوخ و  تشوگ و  رد  هّکم  رفـس  دـننام  يرفـس  چـیه 

. دسریمن

ناربمایپ اب  ینیشنمه 

: مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 
؟ ٍۀَبِّیَط ٍۀَقَفَن  َو  ٍۀَقِداَص  ٍۀَِّیِنب  َْتیَْبلا  اَذَه  َّجَح  ْنَِمل  ام  ُلِیئَْربَج ...  اَی  یَـسُوم  َُهل  َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َلََزن  مالـسلا  هیلع  یَـسُوم  َّجَح  اََّمل 

ِءاَدَهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َعَم  یَلْعَْألا  ِقِیفَّرلا  ِیف  ُُهلَعْجَأ  َُهل : ُْلق  ِْهَیلِإ ؛ یلاعَت  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ّلَجَوّزَع ، ِهَّللا  َیلِإ  َعَجَرَف  َلاَق :

41 / 262 / 4 یفاکلا : - 1
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18 ص :
(1) ًاقِیفَر . َِکَئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تفگ وا  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  سپس  دش ، لزان  يو  رب  لیئربج  داد  ماجنا  جح  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  یماگنه 

: لیئاربج يا 
؟ تسا هدش  رّرقم  یشاداپ  هچ  دروآ  ياج  هب  كاپ  ياهنیزه  قداص و  یتّین  اب  ار  هناخ  نیا  ّجح  هک  یسک  يارب 

: دومرف هدرک و  یحو  وا  هب  دنوادخ  دش ] ایوج  ار  نآ  خساپ  و   ] تشگزاب ّلجوّزع  دنوادخ  يوس  هب  خساپ  نودب  لیئربج 
: وگب وا  هب 

بوـخ و ناـهارمه  اـهنیا  داد و  مهاوـخ  رارق  ناـحلاص  نادیهـش و  ناقیّدـص و  ناربماـیپ و  اـب  نیــشنمه  هارمه و  یلعا  توـکلم  رد  ار  يو 
. دنتسه ياهتسیاش 

هانگ شزرمآ  عضاوت و 

: ُلوُقَی ِیبَأ  َناَک  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 
(2) ُهُّمُأ . ُْهتََدلَو  َمْوَی  ِۀَْئیَهَک  ِِهبُونُذْنِم  َعَجَر  ِْربِْکلا  َنِم  ًأَّرَبُم  ًارِمَتْعُم  َْوأ  ًاّجاَح  َْتیَْبلا  اَذَه  َّمَأ  ْنَم 

287 / 235 / 2 هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 1
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19 ص :
یلاح رد  دنک ، هناخ  نیا  دصق  هرمع  ای  جح  يارب  هک  یسک  دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  دوشیم  كاپ  ناهانگ  زا  دشاب ، يرب  يدنسپدوخ  ربک و  زا  هک 

ناهانگ شزیر 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
َدَرَو اذاَف  ِرَجَّشلا ، َنِم  ُقَرَْولا  َُرثانَتَی  امَک  ِِهنََدب  ْنِم  ُبُونُّذلا  ِتََرثانَت  ًامَدَـق ، َعَضَوَو  ًامَدَـق  َعَفَر  امَّلُکف  ًارِمَتْعُم ، ْوا  ًاّجاح  ِهلِزنَم  ْنِم  َجَرَخ  ٍلُجَر  ُّيا 

، ِْنیَدـیدَج ِْنَیبَْوث  َسَِبل  اذِإَو  ِبُونّذـلا ، َنِم  ُهَّللا  هَرَّهَط  َلَسَتْغاو ، َۀَْـفیَلُْحلاَذ  َدَرَو  اذاَف  ِمالَّسلِاب ، ُۀَِـکئالَملا  ُْهتَحَفاص  ِمالَّسلِاب ، ینَحَفاصو  َۀَـنیدَْملا 
َلَخَد اذاَف  َْکَیلا ، ُرُْظنا  َکَمالَک و  ُعَمْـسا  َْکیَدْعَـس ، َْکیََّبل و  : » ّلَجَوَّزَع ُّبَّرلا  َُهباجَأ  َْکیََّبل ، َّمُهَّللا  َْکیََّبل  َلاـق : اذاو  ِتانَـسَْحلا  َُهل  ُهَّللا  َدَّدَـج 

(1) ِتاْریَْخلا ....  َُهل  ُهَّللا  َلَصَو  َةَورَْملاو  افَّصلا  َْنَیب  یعَس  َفاطو و  َۀَّکَم 

325 / 148 ثیدحلاو : نآرقلا  یف  هرمعلاو  ّجحلا  - 1
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20 ص :
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ورف وا  ندـب  زا  ناـهانگ  دراذـگیم ، نـیمز  هـب  درادیمرب و  هـک  یمدـق  ره  سپ  دور ، نوریب  دوـخ  لزنم  زاهرمعاـی  جـحيارب  هـکيدرمره 
. تخرد زا  گرب  هک  هنوگنامه  دنزیریم ،

. دننکیمهحفاصم هداد ، تسد  وا  هب  مالـس  هلیـسو  هب  ناگتـشرف  دنک ، هحفاصم  نم  اب  مالـس  هلیـسو  هب  هدش و  هنیدم  دراو  هک  هاگ  نآ  سپ 
. دنادرگ كاپ  ناهانگ  زا  ار  يو  دنوادخ  دنک ، لسغ  هدیدرگ و  هرجش ) دجسم   ) هفیلحلاوذ دراو  هک  هاگنآو 

مهّللا کیّبل  هک  هاگنآ  و  دـنکیم ، تیانع  وا  هب  دـیدج  تانـسح  اهشاداپ و  دـنوادخ  دـنک ، نت  رب  ار  مارحا  دـیدج  هماج  ود  هک  هاگنآ  و 
: دیوگ کیّبل 

هک هاگ  نآ  و  مرگنیم ، تیانع ] رظن  اب   ] وتهب و  مونـشیم ، ار  وت  نخـس  مالک و  ْکیَدْعَـسَو  َْکیََّبل  دـهدیم : خـساپ  وا  هب  لجوّزع  دـنوادخ 
 .... دنک لزان  وا  رب  هتسویپ  ار  اهیبوخ  تاریخ و  دنوادخ  دهد ، ماجنا  ار  هورم  افص و  نیب  یعس  فاوط و  هدش ، هکم  دراو 

ناهانگ هراّفک  هرمع 

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  نَع 
(1) ٍْبنَذ . ِّلُِکل  ٌةَراّفَک  ُةَرْمُعلاو  ... 
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ناهانگ هراّفک  www.Ghaemiyeh.comهرمع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


21 ص :
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. تسا هانگ  ره  هراّفک  هرمع 

تشهب تشاداپ 

: َلاَق ُهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع 
(1) ُۀَّنَْجلا . اَُهباََوث  ُۀَلَّبَقَتُْملا  ُۀَّجَْحلا  َو  اَمُهَْنَیب  اَم  ُةَراَّفَک  ِةَرْمُْعلا  َیلِإ  ُةَرْمُْعلا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. تسا تشهب  ششاداپ  لوبقم  جح  و  دشاب ، هتفرگ  تروص  هلصاف  نیا  رد  هک  تسا  یناهانگ  هراّفک  رگید  هرمع  ات  هرمع  زا 

یکیرات زا  ییاهر 

: دیوگ ةَرُمَس  نب  ِنامْحَّرلادبع 
: دومرف ترضح  نآ  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يزور 

. َِبئاَجَع َۀَحِراَْبلا  ُْتیَأَر  یِّنِإ 
! مدید ار  یبئاجع  اهیتفگش و  بشید  نم 

نامدالوا هداوناخ و  ناج و  ادخ ، لوسر  يا  میتفگ : ام 
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22 ص :
: دییوگب ام  يارب  دیدید ؟ هچ  داب  تیادف 

: ... لاقف
ِۀَْملُّظلا ِیف  ًاعِْقنَتْـسُم  ٌۀَْملُظ ، ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ٌۀَْملُظ  ِِهلاَمِـش  ْنَع  َو  ٌۀَْـملُظ  ِِهنیِمَی  ْنَع  َو  ٌۀَْـملُظ  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ٌۀَْـملُظ  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ْنِم  اًلُجَر  ُْتیَأَر 

(1) ِروُّنلا ....  ِیف  ُهالَخْدَأ  َو  ِۀَْملُّظلا  َنِم  ُهاَجَرْخَأَف  ُُهتَرْمُع  َو  ُهُّجَح  ُهَءاَجَف 
: دومرف

تملظ رد  قرغ  هتفرگارف و  ار  يو  یکیرات  اپ ، ریز  زا  پچ و  تسار و  يوس  زا  رـس و  تشپ  وربور و  زا  هک ، مدـید  ار  دوخ  تّما  زا  يدرم 
. دندرک دراو  رون  رد  هتخاس ، اهر  یکیرات  تملظ و  زا  ار  يو  و  هدمآ ، وا  هرمع  جح و  لاح  نیا  رد  دوب ،

اعد شریذپ 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق 
: ِشْرَْعلا َیلإ  َریصَت  ِءامَّسلا و  ُباْوبا  ْمَُهل  َحَتُْفت  یَّتَح  ٌةَوْعَد  ْمَُهل  ُّدَُرتال  ٌۀََعبْرا 

342 / 301 قودص : یلامأ  - 1
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23 ص :
(1) َرِطُْفی . یَّتَح  ُِمئاَّصلاو  َعِجْرَی ، یّتَح  ُرِمَتْعُْملاو  ُهَمَلَظ ، ْنَم  یلَع  ُمُولْظَْملاو  ِهَِدلَِول ، ُِدلاْولا 

هب هدش و  هدوشگ  اهنآ  يارب  نامـسآ  ياهرد  هک  نآ  ات  ددرگیمنرب  نانآ  ياعد  هک  دنرفن  راهچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: دسرب یهلا  شرع 

دنزرف يارب  ردپ  ياعد  - 1
ملاظ هیلع  مولظم  ياعد  - 2

. ددرگیمرب هک  ینامز  ات  راذگهرمع  ياعد  - 3
. دنک راطفا  هک  یماگنه  ات  رادهزور  ياعد  - 4

هناهاگآ هرمع 

: ریدَْغلا َمْوَی  ِِهتَبْطُخ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق 
(2) ٍعْالقاو . ٍَۀبْوَِتب  اَّلا  ِدِهاشَْملا  ِنَع  اُوفِرَْصنَتالو  هُّقَفَّتلاو ، ِنیّدلا  ِلامَِکب  َْتیَْبلا  اوُّجُح  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

: دومرف ریدغ  زور  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
لماک يرادنید  تریصب و  اب  ار  ادخ  هناخ  مدرم ، يا 

6 / 510 / 2 یفاک : - 1
718 / 257 ثیدحلا ، نآرقلا و  یف  ةرمعلاو  جحلا  - 2
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24 ص :
. دیدرگن زاب  هانگ  زا  ندشاهر  هبوت و  اب  زج  اهناکم  نآ  زا  دینک و  ترایز 

هرمع تاکرب 

: مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
: َلاَقَو ْمُِکلاَیِع ، ِتانوُؤَم  اْوَفُْکت  َو  ْمُُکقاَزْرَأ ، ْعِسَّتَت  َو  ْمُُکناَْدبَأ ، َّحِصَت  اوُرِمَتْعا ، َو  اوُّجُح 

(1) ِِهلاَم . َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ٌظوُفْحَمَو  ُلَمَْعلا ، َُهل  ٌفَنْأَتْسُمَو  ُۀَّنَْجلا ، َُهل  ٌبوُجْوَمَو  َُهل  ٌروُفْغَم  ُّجاَْحلا 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ياههنیزه و  نوزفا ، امـش  ياهيزور  ملاس ، امـش  ياهندب  ات  دیروآ  ياج  هب  هرمع  جـح و  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ ] ]
. ددرگ نیمأت  امش  یگدنز ] و   ] هداوناخ

: دندومرف نینچمه  ماما 
. دننامیم ناما  رد  شاهداوناخ  لام و  دوشیم و  هتشون  ون  زا  وا  لمع  همان  ددرگیم ، بجاو  وا  رب  تشهب  دوشیم ، هدیزرمآ  یجاح 

1 / 252 / 4 یفاک : - 1
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25 ص :

دودرم هرمع 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِِرقاَْبلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع 
َو ال ٍۀَـقَدَص  َو ال  ٍةاَکَز  ِیف  ُْهنِم  ْلَبُْقی  َْمل  ٍۀَقِرَـس  َْوأ  ٍۀـَناَیِخ  َْوأ  ًابِر  َْوأ  ٍلُولُغ  ْنِم  ًالاَم  َباَصَأ  ْنَم  ٍَعبْرَأ : ِیف  ُْهنِم  ْلَبُْقی  َْمل  ٍَعبْرَأ  ْنِم  ًالاَم  َباَصَأ  ْنَم 

(1) ٍةَرْمُع . َو ال  ٍّجَح 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دوشن هتفریذپ  زیچ  راهچ  رد  نآ ] ندرک  هنیزه  . ] دروآ تسد  هب  یلوپ  لام و  قیرط  راهچ  زا  هک  یسک 
هتفریذپ هرمع  جـح و  هقدـص و  ةاکز ، رد  نآ ] فرـصم   ] دروآ تسد  هب  يدزد  تنایخ و  ابر ، بیرف ، یگدولآ و  هار  زا  ار  یلوپ  هک  یـسک 

. ددرگن

مارح لام  اب  هرمع 

: مالسلا هیلع  رفعج  وبأ  لاق 
(2) ٍمارح . ٍلام  ْنِم  ًةَرْمُع  الو  ًاّجَح  َّلَجَو  َّزَع  ُهَّللا  ُلَبْقَی  ال 

145 / 11 هعیشلا : لئاسو  - 442 قودص : یلاما  - 1
120 / 93 راونالاراحب : - 2
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26 ص :
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

. دریذپیمن ار  مارح  لام  اب  ندرازگ  هرمع  جح و  دنوادخ 

نارازگهرمع قالخا 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع 
ْنَِمل ِۀَبْحُّصلا  ُنْسُحَو  ُهَبَضَغ ، ِِهب  ُِکلْمَی  ٌْملِح  َو  ِهَّللا ، یِصاَعَم  ْنَع  ُهُزُجْحَی  ٌَعرَو  ٍلاَصِخ : ُثالَث  ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  َقیِرَّطلا  اَذَه  ُُکلْسَی  ْنَم  ُأَبُْعی  اَم 

(1) ُهَبِحَص .
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دریگیمن رارق  هجوت  تیانع و  دروم  دشابن  يو  رد  تلصخ  هس  رگا  دنکیم  ّیط  ار  هار  نیا  دوریم و  جح  هب  هک  یسک 
. دراد زاب  هانگ  زا  ار  وا  هک  یئاسراپ  عرو و  - 1

. دریگ رایتخا  رد  ار  دوخ  مشخ  دناوتب  هک  يرابدرب  ربص و  - 2
. ناهارمه اب  يراتفر  شوخ  - 3

2 / 286 / 4 یفاک : - 1
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27 ص :

نارفسمه اب  يراتفر  شوخ 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
: مالسلا هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 

َو َكَْوفَع ، ُشُْرفَت  َو  َكَْوَغل ، َِّلقَأ  َو  َکَْظیَغ ، ْمِظْکا  َو  َکَناَِسل ، َّفُک  َو  َکُِقلُخ ، ِنْسُح  ِیف  َْتبِحَـص  ْنَِمل  َِۀباَحِّصلا  ِنْسُح  یَلَع  َکَسْفَن  ْنِّطَو 
(1) َکَسْفَن . وُخْسَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
، ناشن ورف  ار  تمشخ  راد و  هگن  ار  تنابز  یشاب ، قالخا  شوخ  بوخ و  ینیـشنمه  يوشیم  هارمه  سک  ره  اب  ات  زاس  هدامآ  ار  نتـشیوخ 

. شاب تسد  هداشگ  یخس و  نارتسگب و  نارگید  ياربار  تاششخب  وفع و  نک  مک  هدیافیب  دوهیب و  راک 

قفوم هرمع 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
(2) ُهُّما . ُْهتََدلَو  ٍمْوَی  ِۀَئیَهَک  عِجْرَی  ْقُسفَی  َْملَو  ْثَفْرَی  ْمَلَف  َرَمَتْعا  ِوأ  َّجح  ْنَم 

3 / 286 / 4 یفاک : - 1
284 / 2 ینطقراد : ننس  - 2
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28 ص :
. تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  ددرگ ، یمرب  ددرگن ، بکترم  یقسف  هانگ و  نآ  رد  دهد و  ماجنا  هرمع  ای  جح  هک  یسک 

نارازگجح يدنبمیسقت 

: دیوگ رامَع  نب  ۀیواعم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: ٍفاَنْصَأ ِۀَثالَث  یَلَع  َنوُرُدْصَی  ُّجاَْحلا 
(1) ُّجاَْحلا . ِِهب  ُعِجْرَی  اَم  یَنْدَأ  َِکلَذَف  ِِهلاَم ، َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ُظَفُْحی  ٌْفنِصَو  ُهُّمُأ ، ُْهتََدلَو  ٍمْوَیَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  ُجُرْخَی  ٌْفنِص  َو  ِراَّنلا ، َنِم  َنوُِقتْعَی  ٌْفنِصَف 

: دنوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  نایجاح 
موس هتـسد  و  دازب ، ار  اهنآ  ردام  هک  يزور  دننامه  دنوشیم  كاپ  ناهانگ  زا  رگید  هتـسد  و  دـنباییم ، ییاهر  خزود  شتآ  زا  هتـسدکی 

تفایرد نایجاح  هک  تسا  یشاداپ  نیرتمک  نیا  دوش و  همیب  نمیا و  اهنآ  لام  نادناخ و 

59 / 21 / 5 ماکحألا : بیذهت  - 1
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29 ص :
. دندرگیمرب هدرک و 

تّین ریثأت 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(1) ِۀَماَیِْقلا . َمْوَی  ِساَّنلا  یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ِساَّنِلل  َّجَح  ْنَم  َو  َۀَّنَْجلا ، ِهَّللا  یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ِهَِّلل  َّجَح  ْنَمَف  ِساَّنِلل ، ٌّجَح  َو  ِهَِّلل ، ٌّجَح  ِناَّجَح : ُّجَْحلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تسا عون  ود  رب  جح 

. دریگیم تشهب  ادخ  زا  ار  ششاداپ  درازگ  جح  ادخ  يارب  هک  سک  نآ  سپ  مدرم ، يارب  جح  ادخ و  يارب  جح 
. تسا مدرم  هدهع  رب  تمایق  زور  رد  ششاداپ  دراذگیم  جح  مدرم  يارب  هک  سک  نآ  و 

تسردان فادها 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
(2) ِۀلأسمِلل . مُُهئارَُقفو  ِۀَعْمُّسلاو  ِءاّیرلل  ْمُهُؤاُّرقو  ِةراِجتِلل ، ْمُهُطاسْوأو  ِۀَهزُّنِلل ، یتَّمأ  ُءاِینغأ  ُّجُحَی  ٌنامَز  ِساّنلا  یَلَع  یتأَی 

16 / 74 لامعالا : باوث  - 1
672 / 244 ۀّنسلاوباتکلایف : ةرمعلاو  ّجحلا  - 296 / 10 دادغبخیرات : - 2
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30 ص :
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ایر و يارب  نایراق  دتـس و  داد و  يارب  هنایم  رـشق  و  ینارذگـشوخ ، حـیرفت و  يارب  نم  تما  نادـنمتورث  هک : دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز 
. دنوریم جح  هب  تساوخرد  يارب  ناریقف  ترهش و 

هار رد  گرم 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
(1) ِۀَمایِقلا . ِمْوَی  یلإ  ِرِمَتعُملا  َرْجَأ  َُهل  َِبتُک  َتامَف ، ًارِمَتْعُم  َجَرَخ  ْنَم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
شلمع همان  رد  وا  يارب  تمایق  زور  ات  ار  راذگ  هرمع  شاداپ  دنوادخ  دریمب ، هار  نیب  رد  دور و  نوریب  هناخ  زا  هرمع  دصق  هب  هک  یـسک  ره 

. دنکیم تبث 

باذع زا  نمیا 

(2) ِۀَماَیِْقلا . َمْوَی  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َنِم  َنِمَأ  ًاِیئاَج  َْوأ  ًابِهاَذ  َۀَّکَم  ِقیِرَط  ِیف  َتاَم  ْنَم  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع 

5321 / 282 / 5 یناربط : طسوالا  مجعم  - 1
68 / 23 / 5 ماکحالا : بیذهت  - 2
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31 ص :
: دیوگ نانس  نب  هَّللادبع 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. ددرگ نمیا  تمایق  زور  ساره  سرت و  زا  دیوگ ، تایح  دوردب  هکم  زا  نتشگزاب  ای  نتفر  هار  رد  هک  یسک 

هیبجر هرمع 

: َلاَق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِنَع 
ٍبَجَر (1). ُةَرْمُع  ِةَرْمُْعلا  ُلَْضفَأ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. تسا هیبجر  هرمع  هرمع ، نیرترب  نیرتهب و 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  *** 
ٌۀَِّیبَجَر (2). َُکتَرْمُعَف  ٌۀَْلَیل  َو  ٌمْوَی  ٍبَجَر  ْنِم  َْکیَلَع  َو  َْتمَرْحَأ  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیبجر هرمع  وت  هرمع  تسا  هدنام  یقاب  بش  کی  زور و  کی  بجر  هام  زا  يدش و  مرحم  رگا 

2230 / 220 / 2 هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 1
2951 / 454 / 2 نامه : - 2
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32 ص :
. تسا

ناضمر هرمع 

: دیوگ حیبص  نب  دیلو 
؟ تسا جح  باوث  اب  ربارب  ناضمر  هام  رد  هرمع  باوث  هک  دناهداد  ربخ  ام  هب  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

: لاقف
(1) ٌۀَّجَح . َِکل  َیِهَف  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  يِرِمَتْعا  اََهل : َلاَقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَدَعَو  ٍةَأَْرما  ِیف  َِکلَذ  َناَک  اَمَّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دراد جح  شاداپ  وت  يارب  هک  هد  ماجنا  هرمع  ناضمر  هام  رد  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ینز  دروم  رد  نیا 

هرمع کی  هام  ره 

: ُلوُقَی مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُتعِمَس  لاق : بوقعَی ، ِْنب  ِسنُوی  نع 
ٌةَرْمُع (2) ٍرْهَش  ِّلُک  ِیف  ُلوُقَی : َناَک  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنِإ 

1 / 535 / 4 یفاک : - 1
1 / 534 / 4 نامه : - 2
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33 ص :
: دیوگ بوقعی  نب  سنوی 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. تسا هرمع  کی  هام  ره  رد  دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياههرمع 

: تفگ سابع  نبا 
ِیتَّلا َۀَِعباَّرلا  َو  ِۀَناَْرعِْجلا  َنِم  َۀَِثلاَّثلا  َو  ٍِلباَق  ْنِم  ِءاَضَْقلا  َةَرْمُع  َو  ِۀَِیْبیَدُْحلا  َةَرْمُع  ٍرَمُع : ََعبْرَأ  َرَمَتْعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع 

(1) ِِهتَّجَح . َعَم 
: داد ماجنا  هرمع  راب  راهچ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

( دندش مرحم  هیبیدح  زا  هک  ياهرمع   ) هیبیدح هرمع  - 1
دعب لاس  رد  اضق  هرمع  - 2

( دندش مرحم  هنارعج  زا  هک  ياهرمع   ) هنارعج هرمع  - 3
. داد ماجنا  ترجه ) مهد  لاس  رد   ) دوخ جح  اب  هارمه  هک  ياهرمع  - 4

هار رد  رازآ 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َبَتَک َۀَّکَم  ِقیِرَط  ْنَع  ًيذَأ  َطاَمَأ  ْنَم 

176 / 1 بوشآ : رهش  نبا  بقانم  - 1
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34 ص :
(1) ُْهبِّذَُعی . َْمل  ًۀَنَسَح  َُهل  َبَتَک  ْنَم  َو  ًۀَنَسَح  َُهل  ُهَّللا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
باذع ار  وا  دسیونب ، ياهنـسح  وا  يارب  دنوادخ  هک  یـسک  و  دسیونیم ، ياهنـسح  وا  يارب  دنوادخ  دـنیبب ، يرازآ  هّکم  هار  رد  هک  یـسک 

. دنکیمن

یعقاو هیبلت 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َلاق 
(2) انُهاه . انُهاه و  نِم  ُضْرالا  َعِطَْقنَت  یَّتَح  ٍرَدَم  ْوا  ٍرَجَش  ْوا  ٍرَجَح  ْنِم  ِِهلامِشَو  ِِهنیمَی  ْنَع  ام  یََّبل  اَّلا  یبَُلی  ٍّبَُلم  ْنِم  ام 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
اب خولک  تخرد و  گنس و  زا  دنراد ، رارق  وا  پچ  تسار و  تمـس  رد  هک  ییاهزیچ  همه  هکنآ  رگم  دیوگیمن  کیبل  ییوگ ، کیبل  چیه 

. دراذگ رس  تشپ  اجنآ  اجنیا و  زا  ار  نیمز  هکنآ  ات  دنیوگ ، کیبل  وا 

34 / 547 / 4 یفاک : - 1
2921 / 975 / 2 هجام : نبا  ننس  - 2
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35 ص :

ّجح راعش 

: َلاَقَف مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ِیناَتَأ  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق 
(1) ِّجَْحلا . ُراَعِش  اهَّنِإَف  ِۀَِیْبلَّتلِاب  ْمُهَتاَوْصَأ  اوُعَفْرَی  ْنَأ  ََکباَحْصَأ  َُرمَْأت  ْنا  َكُُرمْأَی  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ناشیادص یهد  روتسد  دوخ  باحصا  نارای و  هب  هک  دهدیم  نامرف  ار  وت  لجوّزع  يادخ  انامه  تفگ : دمآ و  نم  دزن  مالسلا  هیلع  لیئربج 

. تسا جح  راعش  نآ  اریز  دننک  دنلب  نتفگ  کیبل  هب  ار 

لماک هرمع 

: مالسلا هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 
. ٍْریَخ ْنِم  اَّلِإ  ُهَناَِسل  ُءْرَْملا  َظَفْحَی  ْنَأ  ِةَرْمُْعلا  َو  ِّجَْـحلا  ِماَمَت  ْنِم  َّنِإَـف  ٍْریَِخب ، اَّلِإ  ِمـالَْکلا  ِۀَِّلق  َو  ًارِیثَک ، ِهَّللا  ِرْکِذ  َو  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  َکـْیَلَعَفَْتمَرْحَأاَذِإ 

(2)
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

1755 / 462 / 1 یمراد : ننس  - 177 / 9 لئاسولا : كردتسم  - 1
3 / 337 / 4 یفاک : - 2
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36 ص :
تسرد و انامه  سپ  ییوگن ، نخس  یکین  هب  زج  ینک ، دای  رایسب  ار  دنوادخ  یـشاب ، اوقتاب  هک  تسا  مزال  وت  رب  يدش ، مرحم  هک  یماگنه 

. دنکن زاب  یکین  هب  زج  ار  دوخ  نابز  ناسنا  هک  تسا  نآ  هب  هرمع  جح و  ندش  لماک 

مارحا هفسلف 

: مالسلا هیلع  اَضِّرلا  ِنَع 
َو اَِهتَنیِزَو  اَْینُّدلا  ِْرمأ  ْنِم  ٍءْیَِـشب  اُولِغَتْـشَی  َو  اوُْهلَی  اَّلَِئل  َو  ِِهْنما  َو  ّلجوّزع  ِهَّللا  َمَرَح  ِلوُخُد  َْلبَق  اوُعَّشَخَتَی  نِال  لیق : ِمارْحإلِاب ؟ اوُِرما  َِملَف  َلاق : ْناَف 

َْدنِع ْمِهِـسُْفنَِأل  ِلُّلَذَّتلاَو  ِِهْتیَِبل ، َو  یلاعَت  ِهَِّلل  ِمیِظْعَّتلا  َنِم  ِهِیف  اَم  َعَم  ْمِِهتَّیِّلُِکب ، ِْهیَلَع  َنِیِلبْقُم  ُهَوَْحن ، َنیِدِـصاَق  ِهِیف  ْمُه  اَمِیف  َنیِّداَج  اُونوُکَی  َو  اَِهتاَّذـَل 
(1) ِعوُضُْخلا . َو  ِۀَناَِکتْسِالا  َو  ِّلُّذلِاب  ِْهَیلِإ  َنِیِلبْقُم  ُهَوَْحن ، َنیِضاَم  ِِهباَقِع ، ْنِم  َنِیبِهاَر  َُهباََوث ، َنیِجاَر  ِْهَیلِإ ، ْمِِهتَداَفِوَو  یلاعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ْمِهِدْصَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
خساپ دناهدش ؟ رما  مارحا  هب  مدرم  ارچ  دنیوگ : رگا 

314 / 12 هعیشلالئاسو : - 258 / 2 اضرلا : رابخا  نویع  - 1
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37 ص :
: دوش هداد 

نآ ياهتنیز  اهتذل و  ایند و  روما  زا  يزیچ  هب  و  دـنوش ، نتورف  عشاخ و  وا  نما  هاگیاج  ادـخ و  مرح  هب  دورو  زا  شیپ  مدرم  هکنیا  يارب 
نآ هب  دوجو  مامت  اب  دنـشاب و  ابیکـش  رباص و  دـنراد  ار  نآ  ماجنا  دـصق  دـناهدمآ و  هک  يراک  يارب  و  دـننکن ، مرگرـس  لوغـشم و  ار  دوخ 
وا رب  ندـش  دراو  و  وا ، نیدـصاق  ینورد  تلذ  عضاوت و  وا ، هناخ  دـنوادخ و  میظعت  مارحا ، رد  اهنیا  رب  هوالع  دـننک ، ور  نآ  هب  دـنزادرپب و 
وا يوس  هب  ور  يراوخ  عضاوت و  ینتورف و  تلاح  اب  و  دناكانسرت ، وا  تازاجم  باقع و  زا  دنراد و  وا  زا  شاداپ  دیما  هک  یلاح  رد  تسا ،

. دنراد

ادخ مشخ  زا  نمیا 

: دیوگ نانس  نب  هَّللادبع 
 » ّلجوّزع دنوادخ  هدومرف  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ًانِمآ (1) َناک  ُهَلَخَد  ْنَمَو 
؟ مرح ای  تسا  هناخ  دارم  ایآ  تسا ، ناما  رد  ددرگ  نآ  لخاد  سکره  هک 

(2) ِهَّللا ....  ِطَخَس  ْنِم  ٌنِمآ  َوُهَف  ِِهب  ًاریِجَتْسُم  ِساَّنلا  َنِم  َمَرَْحلا  َلَخَد  ْنَم  َلاَق :

96 نارمع : لآ  - 1
1 / 226 / 4 یفاک : - 2
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38 ص :
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دوب دهاوخ  ناما  رد  دنوادخ  مشخ  زا  دروآ  هانپ  اج  نآ  هب  دوش و  مرح  لخاد  مدرم  زا  سکره 

فیاظو تخانش 

: مالسلا هیلع  ُِرقابلا  َلاق 
(1) ِِمئاَّدلا . ِباذَْعلا  َنِم  ِةَرِخآلا  یف  ًانِمآ  َناک  ِْهیَلَع  هَّللا  ُهَبَجْوا  ام  عیمَِجب  ًافِراع  َْتیَْبلا  اَذه  َلَخَد  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
نمیا تمایق  زور  یگـشیمه  باذـع  زا  دـشاب ، هاگآ  هدومرف  بجاو  وا  رب  دـنوادخ  هچنآ  همه  هب  تبـسن  و  دوش ، هناـخ  نیا  لـخاد  سکره 

. دوب دهاوخ 

لوسر ادخ و  مرح  هّکم 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ِْفلَأ ِۀَئاِِمب  اَهِیف  ُةالَّصلا  مالسلا ، هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُمَرَح  َو  ِِهلوُسَر  ُمَرَح  َو  ِهَّللا  ُمَرَح  ُۀَّکَم 

227 / 84 / 2 یلّآللا : یلاوع  - 1
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39 ص :
ِةَرَـشَِعب اَهِیف  ُةالَّصلا  اَمِْهیَلَع - ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا - ِریِمَأ  ُمَرَحَو  ِِهلوُسَر  ُمَرَح  َو  ِهَّللا  ُمَرَح  ُۀَنیِدَْملاَو  ٍمَهْرِد ، ِْفلَأ  ِۀَئاِِمب  اَهِیف  ُمَهْرِّدلا  َو  ٍةالَص ،

(1) ٍمَهْرِد . ِفالآ  ِةَرَشَِعب  اَهِیف  ُمَهْرِّدلا  َو  ٍةالَص  ِفالآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تـسا مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  مرح  و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دّمحم   ] وا هداتـسرف  مرح  دنوادخ و  مرح  هّکم 
ادخ مرح  هنیدم  و  تسا . مهرد  رازه  دصکی  اب  ربارب  نآ  رد  قافنا  مهرد  کی  و  زامن ، رازه  دـصکی  اب  ربارب  نآ  رد  زامن  تعکر ] کی  ]
کی قافنا  زامن و  رازه  هد  نآ  رد  زامن  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  مرح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  و 

. دراد شاداپ  مهرد  رازه  هد  نآ  رد  مهرد 

مارحلا دجسم  هب  دورو  بادآ 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(2) ِعوُشُْخلا ....  َو  ِراَقَْولا  َو  ِۀَنیِکَّسلا  یَلَع  ًاِیفاَح  ُْهلُخْداَف  َماَرَْحلا  َدِجْسَْملا  َْتلَخَد  اَذِإ 

1 / 586 / 4 یفاک : - 1
401 / 4 یفاک : - 2
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40 ص :
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. وش لخاد  عوشخ  تناتم و  شمارآ و  اب  هنهرب و  ياپ  اب  يدش ، دراو  مارحلا  دجسم  هب  هک  یماگنه 

یتشهب ياهرصق 

: مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َلاَق 
(1) ِۀَفوُْکلا . ُدِجْسَمَو  ِسِدْقَْملا ، ِْتَیب  ُدِجْسَم  َو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسَّرلا  ُدِجْسَمَو  ُماَرَْحلا ، ُدِجْسَْملا  اَْینُّدلا : ِیف  ِۀَّنَْجلا  ِروُُصق  ْنِم  ٌۀََعبْرَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع 
: تسا ایند  رد  یتشهب  ياهخاک  زا  ناکم  راهچ 

. هفوک دجسم  - 4 یصقالا ، دجسم  - 3 هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  دجسم  - 2 مارحلادجسم ، - 1

مارحلا دجسم  رد  تعامج  زامن 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرْصَن ، ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع 
ِیف ٍۀَعاَمَج  ِیف  یِّلَُصی  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس 

282 / 5 هعیشلالئاسو : - 369 یسوط : یلاما  - 1
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41 ص :
ُهَدْحَو َلاَقَف : ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِیف  ُهَدْحَو  َْوأ  ُلَْضفَأ  َۀَّکَِمب  ِِهلِْزنَم 

: دیوگ رصنیبا  نب  دّمحم  نب  دمحا   (1) . 
هب هک  نآ  ای  تسا  رترب  لضفا و  دناوخب  تعامج  هب  هّکم  رد  شاهناخ  رد  ار  زامن  يدرم  رگا  مدیسرپ ؛ مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  زا 

؟ مارحلا دجسم  رد  ییاهنت 
[. مارحلا دجسم  رد   ] ییاهنت هب  دومرف : ترضح 

نیمرح رد  زامن 

: َلاَق َۀَْبیَش  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع 
َراَثْکِإ ُّبُِحی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَـک  ََّیلِإ : َبَتَکَف  ِْنیَمَرَْحلا ، ِیف  ِةـالَّصلا  ِماَْـمتِإ  ْنَع  ُُهلَأْـسَأ  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک 

(2) َِّمتَأ . َو  اَمِهِیف  ِْرثْکَأَف  ِْنیَمَرَْحلا  ِیف  ِةالَّصلا 
: دیوگ هبیش  نب  میهاربا 

: دومرف موقرم  خساپ  رد  ماما  مدیسرپ . هنیدم  هّکم و  رد  زامن  ندوب  مامت  زا  متشون و  همان  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 
، تشادیم تسود  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  ندرازگ  زامن  دایز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتـسویپ 

. ناوخب مامت  زین  ار  تزامن  ناوخب و  زامن  ناکم  ود  نآ  رد  دایز  سپ 

527 / 4 یفاک : - 1
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42 ص :

هبعک يراذگمان 

ِءاَذِِـحب ُهَّنَِأل  ًاعَّبَُرم  ُروُمْعَْملا  ُْتیَْبلا  َراَص  َو  ٌعَّبَُرم  َوُه  َو  ِروُمْعَْملا  ِْتیَْبلا  ِءاَذِِـحب  اَهَّنَِأل  ًۀَـعَّبَُرم  ْتَراَصَو  ٌۀَـعَّبَُرم  اَـهَّنَِأل  ًۀَـبْعَک  ْتَیِّمُـس  اَـمَّنِإ  ُهَّنَأ  َِيُور 
: َیِه َو  ٌَعبْرَأ ، ُمالْسِْإلا  اَْهیَلَع  َِیُنب  ِیتَّلا  ِتاَِملَْکلا  َّنَِأل  ًاعَّبَُرم ، ُشْرَْعلا  َراَص  َو  ٌعَّبَُرم ، َوُه  َو  ِشْرَْعلا 

(1) ُرَبْکَأ . ُهَّللا  َو  ُهَّللا ، اَّلِإ  ََهلِإ  َو ال  ِهَِّلل ، ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا ، َناَْحبُس 
: تسا هدمآ  نینچنیا  یتیاور  رد  هک  هدومرف  ۀمحّرلا - هیلع  قودص - موحرم 

تیب و  تسا ، عـّبرم  مه  نآ  تسا و  روـمعملا  ُتیب  لـباقم  هک  هدـش  هتخاـس  عـّبرم  ور  نیا  زا  و  تسا ، عـّبرم  نوـچ  دـناهدیمان  هبعک  ار  هبعک 
نآ رب  مالسا  هک  یتاملک  اریز  هدیدرگ  ّعبرم  شرع  و  تسا ، ّعبرم  مه  نآ  هک  تسا  ادخ  شرع  لباقم  هکنیا  لیلد  هب  هدیدرگ  ّعبرم  رومعملا 

. ربکا هَّللاو  هَّللا ، الا  هلاالو  هَّلل ، دمحلاو  هَّللا ، ناحبس  زا : دنترابع  اهنآ  و  تسا : هملک  راهچ  هدش  انب 

396 و 398 عئارشلا : للع  - 190 / 2 هیقفلاهرضحیالنم : - 1
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43 ص :

هبعک هب  هاگن 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(1) ٌةَداَبِع . ِماَمِْإلا  َیلِإ  ُرَظَّنلا  َو  ٌةَداَبِع ، ِْنیَِدلاَْولا  َیلِإ  ُرَظَّنلا  َو  ٌةَداَبِع ، ِۀَبْعَْکلا  َیلِإ  ُرَظَّنلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تسا تدابع  ماما  هرهچ ]  ] هب هاگن  و  تسا ، تدابع  ردام  ردپ و  هب  هاگن  تسا ، تدابع  هبعک  هب  هاگن 

وکین شاداپ 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(2) اَْهنَع . ِهِرَصَِبب  َفِرَْصنَی  یَّتَح  ٌۀَئِّیَس ، ُْهنَع  یَحُْمت  َو  ٌۀَنَسَح ، َُهل  ُبَتُْکت  ْلَزَی  َْمل  ِۀَبْعَْکلا  َیلِإ  َرَظَن  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنادرگب هبعک  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  نآ  ات  دوشیم  كاپ  وا  زا  یهانگ  هتشون و  هنسح  وا  يارب  هتسویپ  دنک  هاگن  هبعک  هب  سک  ره 

50 / 240 / 4 یفاک : - 1
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44 ص :

ساسح هظحل 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(1) ٌرْذُع . اَْهنَع  ُهَسَبَح  َْوأ  اَْهَیلِإ  ُُهْبلَق  َّنَح  َْوأ  اَِهب  َفاَط  ْنَِمل  ُرَفُْغی  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ًۀَظْحََلل  ِۀَبْعَْکِلل  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
قشع زا  زیربل  ناشیاهبلق  هک  نانآ  و  دوخ ، هناخ  ناگدننک  فاوط  نآ ، رد  دنوادخ  هک  دراد  دوجو  ياهظحل  زور  ره  رد  هبعک  يارب  انامه 

. دیاشخبیم ار ] یگمه  ، ] تساهنآ نتفر  عنام  تالکشم  نکیل  دناهبعک ، ترایز  دنمهقالع  هک  یناسک  زین  و  تسا ، هبعک  هب 

تمحر تسیب  دصکی و 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(2) َنیِرِظاَّنِلل . َنوُرْشِع  َو  َنیِّلَصُْمِلل  َنوَُعبْرَأ  َو  َنیِِفئاَّطِلل  َنوُّتِس  اَْهنِم  ٍۀَمْحَر  َۀَئاِم  َو  َنیِرْشِع  ِۀَبْعَْکلا  َلْوَح  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ِهَِّلل  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

3 / 240 / 4 یفاک : - 1
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45 ص :
لهچ ناگدـننک ، فاوـط  هب  طوـبرم  نآ  تمحر  تصـش  هک  درادیم  لیـسگ  هبعک  يوـس  هب  ار  دوـخ  تمحر  تـسیب  دـصکی و  دـنوادخ 

. تسا هبعک  هب  ناگدننک  هاگن  هب  طوبرم  نآ  زا  تمحر  تسیب  نارازگ و  زامن  هژیو  تمحر 

نید يرادیاپ 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(1) ُۀَبْعَْکلا . ِتَماَق  اَم  ًاِمئاَق  ُنیِّدلا  ُلاَزَی  ال 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب دهاوخ  رادیاپ  زین  نید  تساجرباپ ، راوتسا و  هبعک  هک  ینامز  ات 

هبعک هدرپ  لاسرا 

: ِهیبأ ْنَع  رفعَج ، ْنَع 
(2) ِقارَْعلا . َنِم  ٍۀَنَس  ِّلُک  یف  ِْتیَْبلا  ِةَوْسِِکب  ُثَْعبَی  َناک  مالسلا  امهیلع  ًاِّیلَع  َّنَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. داتسرفیم هبعک  يارب  ياهدرپ  قارع  زا  هلاس  همه  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  انامه 

4 / 271 / 4 یفاک : - 1
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46 ص :

هبعک رانک  نامز  ماما 

: َلاَق ُهَّنَأ  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع 
َو ِماَرَْحلا  ِهَّللا  ِْتَیب  َْدنِع  ِِهب  يِدْهَع  ُرِخآ  َو  ْمَعَن  َلاَقَف : ِْرمَْألا ؟ اَذَه  َبِحاَص  َْتیَأَر  َُهل : ُْتلُقَف  ُْهنَع - ُهَّللا  َیِـضَر  َّيِرْمَْعلا - َناَْمثُع  َْنب  َدَّمَُحم  ُْتلَأَس 

(1) ِینَتْدَعَو . اَم  ِیل  ْزِْجنَأ  َّمُهَّللا  ُلوُقَی : َوُه 
: دیوگ يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع 

: مدیسرپ يرمع  نامثع  نب  دّمحم  زا 
؟ يدید ار  رمالا  بحاص  ایآ 

: دومرفیم هک  مدید  ار  وا  هبعک  دزن  راب  نیرخآ  يرآ ، تفگ :
. زاس قّقحم  ياهداد  ماهدعو  ار  هچنآ  ایادخ  راب 

عونمم تشادرب 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
(2) ُهَّدَر . ًاْئیَش  َِکلَذ  ْنِم  َذَخَأ  ْنِإ  َو  ِۀَبْعَْکلا  َلْوَح  اَم  َِۀبُْرت  ْنِم  َذُخْأَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ال 

363 یسوط : خیش  تبیغ  - 520 / 2 هیقفلاهرضحیالنم : - 1
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47 ص :
: تفگ ملسم  نب  دّمحم 

يزیچ رگا  و  دریگرب ، يزیچ  نآ  فارطا  هـبعک و  كاـخ  زا  تـسین  اور  سکچیه  رب  دوـمرفیم : هـک  مدینـش  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا 
. دنادرگ زاب  دوخ  ياج  هب  ار  نآ  دیاب  تشادرب 

نیمز رد  ادخ  تسد 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق 
(1) ُهَیصْعَی . ْنا ال  َهَّللا  َعَیاب  ْدَقَف  ِرَجَْحلا  یَلَع  ُهَدَی  َحَسَم  ْنَمَف  ِضْرَألا ، ِیف  هَّللا  ُنیمَی  ُرَجَْحلا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هدرک تعیب  دنوادخ  اب  تقیقح  رد  دـشکب ، رجح  رب  ار  دوخ  تسد  سکره  سپ  تسا . نیمز  رد  ادـخ  تسار  تسد  هلزنم  هب  دوسالا  رجح 

. دنکن ینامرفان  تیصعم و  ار  وا  هک 

رجح مالتسا 

: َلاَق ِراَّمَّتلا  ٍْفیَس  ْنَع 
َدَوْسَْألا َرَجَْحلا  ُْتیَتَأ  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

185 / 102 ثیدحلا : نآرقلا و  یف  ةرمعلاو  ّجحلا  - 1
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48 ص :
ِهِمالِتْسا ِنِم  َُّدب  ال  َلاَقَف : ُُهْتلَأَسَف  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  اًلُجَر  اَّلِإ  َْقلَأ  ْمَلَف  ًاماَحِز  ِْهیَلَع  ُتْدَجَوَف 

(1) ٍدیَِعب . ْنِم  ْمِّلَسَف  اَّلِإ  َو  ًاِیلاَخ  ُهَتْدَجَو  ْنِإ  َلاَقَف :
: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : راّمت  فیس 

نم فـیلکت  ینک ! رجح  مالتـسا  دـیاب  تفگ : منک ؟ هچ  مدیـسرپ  ناـمنارای  زا  کـیره  زا  دوـب ، يداـیز  ّتیعمج  مدـمآ ، دوسـالا  رجح  دزن 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسیچ ؟

. نک هراشا  رود  زا  دوخ  تسد  اب  هنرگ  نک و  مالتسا  ار  نآ  یتفای  تولخ  ار  دوسالا  رجح  فارطا  رگا 

تیولوا تیاعر 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(2) َفاَوَّطلا . َو  َدَوْسَْألا  َرَجَْحلا  ِۀَضیِرَْفلا  ِبِحاَِصل  ِۀَِلفاَّنلا  ُبِحاَص  َمِّلَُسی  ْنَأ  ِهیِداَنُم  َيِداَُنی  ْنَأ  ِلْدَْعلا  َنِم  ُِمئاَْقلا  ُرِهُْظی  اَم  ُلَّوَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
فاوط هک  دروآیمرب  دایرف  وا  يدانم  هک  تسا  نیا  دنکیم  راکشآ  دوخ  لدع  زا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هک  يزیچ  نیلّوا 

33 / 103 / 5 ماکحألابیذهت : - 1
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49 ص :
. دنراذگاو دنراد  بجاو  فاوط  هک  یناسک  يارب  ار  فاطم  دوسالا و  رجح  دوسالا ، رجح  ناگدننک  سمل  یّبحتسم و  ناگدننک 

عونمم تمحازم 

: َلاَق َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع 
: َُهل ُلاَُقی  َۀَّیَمُأ  ِینَِبل  ًیلْوَم  ٌلُجَر  َۀَّکَِمب  َناَک 

یَتَأ ُهَّنِإ  َو  ِِهب ، ُثَبْعَی  مالسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِخاَیْشَأ  ْنِم  ٌدَحَأ  َْوأ  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َۀَّکَم  َیلِإ  َلَخَد  اَذِإ  َناَک  َو  ٌةَداَنِع ، َُهل  َۀَناَوَع  ِیبَأ  ُْنبا 
: َلاَقَف ِرَجَْحلا ؟ ِمالِتْسا  ِیف  ُلوُقَت  اَم  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َلاَقَف : ِفاَوَّطلا  ِیف  َوُه  َو  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ 

َلوُسَر َّنَأ  َتْمَعَز  ْدَـق  َلاَقَف  َلاَق  يَّذََأتَأ  َْوأ  ًافیِعَـض  َِيذُوأ  ْنَأ  ُهَرْکَأ  َلاَق : ُهَتْمَلَتْـسا  َكاَرَأ  اَم  َُهل : َلاَقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَمَلَتْـسا 
. یِّقَح ِیل  َنُوفِْرعَی  الَف  اَنَأ  َو  ُهَّقَح  َُهل  اُوفَرَع  ُْهَوأَر  اَذِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  ْنَِکل  َو  ْمَعَن  َلاَق : ُهَمَلَتْـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 

(1)
: دیوگ نامثع  نب  داّمح 

17 / 409 / 4 یفاک : - 1
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50 ص :
هاگره و  تشاد . هنیک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  هک  درکیم  یگدنز  هناوع  یبا  نبا  مان  هب  هیما  ینب  نارادتـسود  زا  يدرم  هکم  رد 

رازآ هدومن ، ریقحت  دوخ  نخس  اب  ار ، نانآ  دمآیم  هکم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامدود  ناگرزب  زا  یکی  ای  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  فاوط  لاح  رد  يزور  يو  دادیم ،

: دومرف ترضح  تسیچ ؟ دوسالا  رجح  هب  ندیشک  تسد  مالتسا و  رد  امش  رظن 
: تفگ درم  نآ  دومرفیم . مالتسا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دنداد خساپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دینک ؟ مالتسا  ار  نآ  امش  هک  مدیدن  نم 
ار نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیدومرف  امـش  تفگ : درم  نآ  زاـب  موش . هدرزآ  دوـخ  اـی  مهد و  رازآ  ار  یناوتاـن  مرادـن  تسود 
نآ يارب  و   ] دنتخانـشیم ار  وا  قح  دـندیدیم  هاـگره  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نکیل  يرآ ، دوـمرف : ماـما  دوـمرفیم . مالتـسا 

. دنسانشیمن ارم  قح  دننکیمن ، نینچ  نم  يارب  اّما  دندرکیم ] زاب  ار  هار  ترضح 

ناوناب فیاظو 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
: ًاَعبْرَأ ِءاَسِّنلا  ِنَع  َعَضَو  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ 

اَفَّصلا َْنَیب  َیْعَّسلا  َو  ِۀَِیْبلَّتلِاب ، َراَهْجِْإلا 
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51 ص :
(1) ِدَوْسَْألا . ِرَجَْحلا  َمالِتْساَو  ِۀَبْعَْکلا  َلوُخُد  َو  ََۀلَوْرَْهلا  ِینْعَی  ِةَوْرَْملاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تسا هتشادرب  نانز  زا  جح  رد  ار  زیچ  راهچ  ّلجوّزع  دنوادخ  انامه 

، نتفگ کیّبل  دنلب  - 1
، هورمو وافص  یعس  رد  هلوره  - 2

، هبعک هب  دورو  - 3
. دوسالا رجح  سمل  - 4

ییاهر فاوط و 

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوسَر  ْنَع 
.(2) ُهَدَْعب ...  ََکبِّذَُعی  ْنَأ  َکُّبَر  َْکنِم  ِییْحَتْسَی  ٌرْکِذ  َو  ٌدْهَع  ِهَّللا  َْدنِع  َِکلَِذب  ََکل  َناَک  ًاعُوبْسُأ  ِْتیَْبلِاب  َْتفُط  اَذِإَف  ... 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نآ زا  سپ  قح  ترـضح  هک  تشاد ، یهاوخ  دنوادخ  دزن  يدای  دّـهعت و  يدرک ، فاوط  ادـخ  هناخ  درگادرگ  هبترم  تفه  هک  هاگنآ  سپ 

. دنک باذع  ار  وت  دنکیم  مرش 

2580 / 326 / 2 هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 1
2138 / 202 / 2 هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 2
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52 ص :

هاتوک نخس 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  لاق 
(1) َمالَْکلا . اوُِّلقَأَف  ُْمتْفُط  اذِإَف  ٌةولَص ، ُفاوَّطلا  اَمَّنِإ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. دینزب فرح  رتمک  دینکیم  فاوط  هاگره  سپ  تسا ، زامن  نوچمه  ادخ  هناخ  فاوط 

ادخ دای  ندرک  هدنز 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  لاق 
(2) ِهَّللا . ِرْکِذ  ِۀَماقِإل  ِرامِْجلا  ُْیمَر  َو  ِةَوْرَْملاَو  افَّصلا  َْنَیب  َو  ِْتیَْبلِاب  ُفاوَّطلا  َلِعُج  اَمَّنِإ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. تسا هدش  عیرشت  ادخ  دای  نتشاد  هگن  هدنز  يارب  تارمج ، یمر  هورم و  افص و  نایم  یعس  ادخ و  هناخ  فاوط 

15423 / 256 / 5 لبنح : نبا  دنسم  - 1
188 / 179 / 2 دووادیبا : ننس  - 2
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53 ص :

لمع رد  تّین  ریثأت 

ِْتیَبلاب َنوفوطَی  ِساّنلا  یلا  ُرْظناو  ِمارحلا ، ِدِجْـسَملا  یف  ُنوکَأ  ّینإ  كادـِف ، ُْتلِعُج  مالـسلا : هیلع  نسحلا  یبأل  تلق  لاق : يدـنقلا ، دایز  ْنع 
: لاقف َکلِذل ، ُّمَتْغاف  ٌدِعاق  انأو 

(1) َعِجْرَی . یَّتَح  ٍیْعَس  َو  ٍفاَوَط  ِیف  ُلاَزَی  َّجَْحلا ال  ُّمُؤَی  ِِهْتَیب  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  َنِمْؤُْملا  َّنِإَف  َْکیَلَع  ُداَیِز ال  اَی 
: متفگ مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دیوگ : دوب  ریگنیمز  يدرم  هک  يدنق  دایز 

یم كانهودنا  نیگمغ و  سپ  مناوتیمن ] نم  و   ] دننک یم  فاوط  ار  هبعک  مدرم  منیبیم  متسه ، مارحلا  دجـسم  رد  یهاگ  نم  موش  تیادف 
. موش

هتـسویپ دوشیم  جراخ  جـح  دـصق  هب  دوخ  لزنم  زا  هک  ینامز  زا  نمؤم  انامه  شابم ] نیگمغ  و   ] تسین وت  رب  يزیچ  دایز : يا  دومرف : ماـما 
. ددرگرب ات  تسا  یعس  فاوط و  رد 

8 / 428 / 4 یفاک : - 1
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54 ص :

ناگدننک فاوط  هب  راختفا 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  لاق 
(1) َنیِِفئاَّطلِاب . یِهاَُبی  َهَّللا  َّنا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. دنکیم تاهابم  ناگدننک  فاوط  هب  دنوادخ  انامه 

راکهدب مارتحا 

: مالسلا هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  ۀَعاَمَس  ْنَع 
َجُرْخَی یَّتَح  ُهْعِّوَُرت  َو ال  ِْهیَلَع  ْمِّلَُست  ال  ال ، َلاَق : ِیلام ؟ ُهاضاقَتَأَفَأ  َۀَبعَکلا ، َلوَح  ُفوطَی  ُُهْتیَأَرَف  ًانامَز ، یّنَع  َباغف  ٌلام  ِْهیَلَع  یل  لُجَر  ْنَع  ُهَْتلأَس 

(2) ِمَرَْحلا . َنِم 
: مدیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : نارهم  نب  ۀعامس 

زا ار  دوخ  لام  ایآ  منیبیم ، ار  وا  هدرک  دروخرب  وا  هب  هبعک  فارطا  رد  هکنیا  ات  ماهدیدن  ار  وا  یتّدم  دراد و  یلام  يراکهدـب  نم  هب  يدرم 
؟ مهاوخب وا 

. دوش جراخ  مرح  زا  هکنیا  ات  ناسرتن  ار  وا  و  نکن ، مالس  وا  هب  یتح  هن  دومرف :

369 / 5 دادغب : خیرات  - 376 / 9 لئاسولا : كردتسم  - 1
1 / 241 / 4 یفاک : - 2
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55 ص :

ناهارمه هب  کمک 

: مالسلا هیلع  هَّللادبع  یبأل  ُْتُلق  لاق : یمَعثخلا  یمهاربا  نع 
(1) ًارْجَأ . ْمُهُمَظْعَأ  َْتنَأ  َلاَق  ْمُهَعاَتَم  ُظَفْحَأ  یِّنوُکُْرتَی  َو  َنُوفوُطَی  اَُنباَحْصَأ  َبَهَذ  َۀَّکَم  اَْنمِدَق  اَذِإ  اَّنِإ 

: دیوگ یمعثخ  لیعامسا 
فاوط هب  دنراذگیم و  دوخ  هیثاثا  دزن  ارم  نامناهارمه  نارای و  میوشیم ، دراو  هکم  هب  یتقو  ام  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

. تسا رتشیب  نانآ  زا  وت  شاداپ  دومرف : ماما  دنزادرپیم ،

میهاربا ماقم 

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  لوُسَر  نَع 
ََکل َرِفُغ  ْدَـقَف  یَـضَم  اَم  اَّمَأ  َلاَقَف  َْکیَِفتَک  یَلَع  ٌمیِرَک  ٌکَلَم  َبَرَـض  ِْنیَتَعْکَر  ِماَقَْملا  َدـْنِع  َْتیَّلَـص  َو  ِةَراَیِّزِلل  ًاعُوبْـسُأ  ِْتیَْبلاـِب  َْتفُط  اَذِإَـف  ... 

(2) ٍمْوَی . ِۀَئاِم  َو  َنیِرْشِع  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  اَمِیف  َلَمَْعلا  ِِفنْأَتْساَف 

26 / 545 / 4 یفاک : - 1
202 / 2 هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 57 / 20 / 5 ماکحالا : بیذهت  - 2
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56 ص :
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

میرک و ياهتـشرف  يدـناوخ ، فاوط  زامن  تعکر  ود  ماقم  تشپ  يدرک و  فاوط  تراـیز  يارب  ار  ادـخ  هناـخ  هبترم  تفه  هک  هاـگنآ  سپ 
: دیوگیم دنزیم و  تیاههناش  رب  یتسد  راوگرزب 

زا لمع  زور  تسیب  دصکی و  ات  نونکا  مه  زا  سپ  دیشخب ، ار  اهنآ  دنوادخ  ياهداد  ماجنا  اًلبق  هک  ار  یناهانگ  تسا و  هتشذگ  هک  هچنآ 
. نک زاغآ  ون 

هاگرد هدنب 

: ُلوُقَی َو  یْکیَی  َلَعَجَف  ِماقَْملا  یَلَع  ُهَّدَخ  َعَضَو  َُّمث  یَّلَصَف ، ِماقَْملا  َیلا  راص  َُّمث  ِْتیَْبلِاب ، ُفوُطَی  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُحلا  َِیئُر 
(1) ًاراِرم . َِکلذ  ُدِّدَُری  َِکباِبب ، َُکنیکْسِم  َِکباِبب ، َُکِلئاَس  َِکباِبب ، َكُْدیَبُع 

دوخ تروص  سپس  درازگ ، زامن  هدمآ  ماقم  تشپ  نآ  زا  سپ  تسا و  ادخ  هناخ  فاوط  لوغشم  هک  دندید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
: تشاد هضرع  درک و  هیرگ  هب  عورش  تشاذگ و  ماقم  رب  ار 

380 / 41 قشمد : خیرات  - 1
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57 ص :
. درکیم رارکت  ار  نآ  هتسویپ  تسوت و  ناتسآ  رد  وت  ياونیب  تسوت و  هناخ  رد  وت ، دنمزاین  تسوت ، هناخ  رد  وت  کچوک  هدنب  ایادخ ] ]

شخبافش بآ 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
(1) َُهل . َبِرُش  اِمل  ٌءاََود  َمَْزمَز  ُءاَم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. دوشیم هدیشون  نآ  ّتین ، هب  هک  تسا  يدرد  يوراد  مزمز  بآ 

بآ نیرتهب 

: مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق 
(2) ِضْرَْألا . ِهْجَو  یَلَع  ٍءاَم  ُْریَخ  َمَْزمَز  ُءاَم 

. تسا نیمز  يور  رب  بآ  نیرتهب  مزمز  بآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

لیعامسا رجح 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َرَجاَه ُْربَق  ِهِیف  َو  َلیِعاَمْسِإ  ُْتَیب  ُرْجِْحلا 

387 یفاک 6 / ، 2395 / 399 / 2 نساحم : - 1
2394 نساحم : - 2
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58 ص :
(1) َلیِعاَمْسِإ . ُْربَق  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تسا نآ  رد  رجاه  شردام  وا و  ربق  تسا و  لیعامسا  هناخ  رجح 

لیعامسا رجاه و 

: لاق مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  نع 
(2) هِّمُأ . َعَم  رْجِحلِاب  َِنفُدَو  ٍۀَنَس  َنِیثالَثَو  َۀَئام  ُنبا  َوُهَو  یّفُُوت  مالسلا  هیلع  لیعامسإ  نإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دش نفد  رجح  رد  شردام  اب  هارمه  تفگ و  تایح  دوردب  یگلاس  یس  دصکی و  نس  رد  مالسلا  هیلع  لیعامسا 

میطح

: َلاَق ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع 
: َلاَقَف ِمیِطَْحلا ، ِنَع  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس 

ِْتیَْبلا نَیبَو  ِدَوْسَْألا  ِرَجَْحلا  َْنَیب  اَم  َوُه 

14 / 210 / 4 یفاک : - 1
199 / 107 ثیدحلاو : نآرقلا  یف  ةرمعلاو  جحلا  - 2
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59 ص :
: َلاَقَف ِمیطَحلا  َیِّمُس  َِمل  ُُهْتلَأَسَو 

(1) َكاَنُه . ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  ُمِطْحَی  َساَّنلا  َّنَِأل 
: دیوگ راّمع  نب  ۀیواعم 

: دومرف ترضح  مدیسرپ . میطح  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دومرف هدش ؟ هدیمان  میطح  هچ  يارب  مدرک : لاؤس  تسا . هبعک  رد  دوسالا و  رجح  نایم 

. دنهدیم راشف  ار  رگیدکی  اج  نآ  رد  مدرم  هکنآ  يارب 

مزتلم

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  لاق 
(2) َئَِرب . اَّلا  ٍۀَهاع  ُبِحاص  ِِهب  اوُعْدَیام  ٌمَزَْتُلم ، ِماقَْملاو  ِنْکُّرلا  َْنَیب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. دباییم يدوبهب  هکنآ  رگم  دنکیمن  اعد  اجنآ  يدرد  بحاص  چیه  تسا ، مزتلم  میهاربا  ماقم  دوسالا و  رجح  نکر  نایم 

400 عیارشلا : للع  - 527 / 4 یفاک : - 1
11873 / 254 / 11 یناربط : ریبکلا  مجعم  - 2
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60 ص :

راجتسم

: مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاق 
(1) َراَجَتْسُْملا . یَّمَُسی  ِبِْرغَْملا  َیلِإ  يِذَّلا  ُباَْبلاَو  ِبِْرغَْملا ، َیلِإ  ٌبَاب  َو  ِقِرْشَْملا  َیلِإ  ٌبَاب  ِْنَیبَاب  َُهل  َلَعَجَو  َْتیَْبلا ...  ُمیِهاْربإ  یَنب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تشاذگ رد  ود  نآ  يارب  و  درک ...  انب  ار  هبعک  لیلخ  میهاربا 

. تسا هدش  هدیمان  راجتسم  تسا  برغم  يوس  هب  هک  يرد  برغم ، يوس  هب  يرد  قرشم و  يوس  هب  يرد 

ینامی نکر 

: دیوگ ءاطع 
: دش هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 

: َلاقَف ِّینامَْیلا  ِنْکُّرلا  َمالِتْسا  ُِرثُْکت  َكاْنیَأَر 
(2) ُهَمَلَتْسا . ْنَِمل  ُرِفْغَتْسَی  ُهَْدنِع  ٌِمئاق  ُلیئَْربَج  اَّلا و  ُّطَق  ِْهیَلَع  ُْتیَتاام 

62 / 1 یّمق : ریسفت  - 323 / 9 لئاسولا : كردتسم  - 1
.338 / 1 یقرزا : هّکم  رابخأ  - 2
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61 ص :
هداتسیا و اج  نآ  لیئربج  مدید  هکنیا  رگم  مدماین  ینامی  نکر  دزن  زگره  دومرف : دینکیم ! مالتسا  ار  ینامی  نکر  امـش  هک  مینیبیم  ناوارف 

. درکیم ترفغم  بلط  دندومنیم  مالتسا  ار  نآ  هک  یناسک  يارب 

هورم افص و  یعس 

: َلاَق ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع 
: ُلوُقَی مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس 

(1) ٍراَّبَج . َّلُک  اَهِیف  ُّلُِذی  ُهَّنَِأل  یَعْسَْملا  َنِم  ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٍۀَعُْقب  ْنِم  اَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دوشیم راوخ  لیلذ و  اجنآ  رد  يراّبج  رگمتس و  ره  هکنیا  يارب  تسین  یعس  ّلحم  زا  رتبوبحم  دنوادخ  دزن  ياهعقب  چیه 

ناگتشرف تعافش 

: مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 
(2) ِباَجیِْإلِاب . ِهِیف  ُعَّفَُشتَف  ُۀَِکئالَْملا  َُهل  ُعَفْشَت  ِةَوْرَْملا  َو  اَفَّصلا  َْنَیب  یِعاَّسلا 

.3 / 434 / 4 یفاک : - 1
.2168 / 208 / 2 هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 2
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62 ص :
: دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

. دوشیم هتفریذپ  زین  نانآ  تعافش  دننکیم و  تعافش  هورم  افص و  نیب  ناگدننک  یعس  يارب  ناگتشرف 

هلوره

: َلاَق مالسلا : هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ِِهب ْتَرَجَف  ُْهنِم ، َبَرَهَف  ِْهیَلَع  َّدَـشَف  مالـسلا ، هیلع  ُلِیئَْربَج  ُهَرَمَأَـف  ُسِیْلبِإ  َُهل  َضَرَع  مالـسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإ  َّنَأـِل  ِةَوْرَْملا  َو  اَـفَّصلا  َْنَیب  ُیْعَّسلا  َراَـص 

- َۀلَوْرَْهلاب ینعی  ُۀَّنُّسلا -
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) . 

. داد ناشن  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هب  ار  دوخ  سیلبا  هک  تسا  نآ  يارب  هورم  افص و  نیب  یعس  رد  هلوره ] ]
. دش ّتنس  هلوره ]  ] ور نیا  زا  تخیرگ ، ناطیش  سپ  دنک ، هلمح  وا  هب  ات  داد  روتسد  ترضح  نآ  هب  لیئاربج  هاگنآ 

هار رد  نتسشن 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(2) َدَهَج . ْنَم  اَّلِإ  ِةَوْرَْملاَو  اَفَّصلاَْنَیب  ُسِلْجَی  ال 

.450 / 13 هعیشلا : لئاسو  - 432 عیارشلا : للع  - 1
.2854 / 417 / 2 هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 2
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63 ص :
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دشاب هدش  هتسخ  هک  یسک  رگم  دنیشنیمن  هورم  افص و  نایم 

رون شزیر 

: دومرفیم قلح  ماگنه  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ِۀَمایِقلا (1). َمْوَی  ًارون  ٍةَْرعَش  ِّلُِکب  ِینِطْعا  َّمُهَّللا 

. نک اطع  نم  هب  تمایق  رد  يرون  ییوم ، رات  ره  هزادنا  هب  ایادخ : راب 

ّجح رارسا 

: دسیونیم هبخن  حرش  باتک  رد  يرئازج  ثّدحم  موحرم  ناگداون  زا  هَّللادبع  دّیس  راوگرزب  ملاع 
اب ّجح  زا  سپ  یلبـش  هک : تسا  هدش  لقن  نینچ  لسرم  ثیدـح  رد  ناگرزب  زا  یـضعب  طخ  هب  تسا ، نم  دـییأت  دروم  هک  دّدـعتم ، عبانم  رد 

هب ترضح  درک ، رادید  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

190 / 10 لئاسو : - 1
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64 ص :
: دومرف وا 

؟ ُِّیْلبَش اَی  َتْجَجَح 
، ْمَعَن َلاَق : َْتلَسَتْغا ؟ َو  ِباَیِّثلا  ِطیِخَم  ْنَع  َتْدَّرََجت  َو  َتاَقیِْملا  َْتلََزن  َأ  مالسلا : هیلع  َلاَقَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ْمَعَن  َلاَق :

ال، َلاَق : ِۀَعاَّطلا ؟ َبَْوث  َتِْسَبلَو  ِۀَیِصْعَْملا  َبَْوث  َْتعَلَخ  َکَّنَأ  َْتیََون  َتاَقیِْملا  َْتلََزن  َنیِحَف  َلاَق :
ال، َلاَق : ِتاَُهبُّشلا ؟ ِیف  ِلوُخُّدلا  َو  ِقاَفِّنلا  َو  ِءاَیِّرلا  َنِم  َتْدَّرََجت  َکَّنَأ  َْتیََون  َِکباَِیث  ِطیِخَم  ْنَع  َتْدَّرََجت  َنیِحَف  َلاَق :

ال، َلاَق : ِبُونُّذلا ؟ َو  اَیاَطَْخلا  َنِم  َْتلَسَتْغا  َکَّنَأ  َْتیََون  َْتلَسَتْغا  َنیِحَف  َلاَق :
، َْتلَسَتْغا َو ال  ِباَیِّثلا  ِطیِخَم  ْنَع  َتْدَّرََجت  َو ال  َتاَقیِْملا  َْتلََزن  اَمَف  َلاَق :

، ْمَعَن َلاَق : ِّجَْحلِاب ، َتْدَقَع  َو  َْتمَرْحَأ  َو  َْتفَّظَنَت  َلاَق : َُّمث 
َلاَق ال، َیلاَعَت ؟ ِهَِّلل  ِۀَِصلاَْخلا  َِۀبْوَّتلا  ِةَرُوِنب  َْتفَّظَنَت  َکَّنَأ  َْتیََون  َّجَْحلا  َتْدَقَع  َو  َْتمَرْحَأ  َو  َْتفَّظَنَت  َنیِحَف  َلاَق :

ال، َلاَق : َّلَجَوَّزَع ؟ ُهَّللا  ُهَمَّرَح  ٍمَّرَُحمَلُک  َکِسْفَن  یَلَع  َْتمَّرَح  َکَّنَأ  َْتیََون  َْتمَرْحَأ  َنیِحَف  َلاَق :
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65 ص :
نت زا  ار  شیوخ  هتخود  ياهسابل  يدمآ و  دورف  تاقیم  هب  ایآ  دومرف : ادخ ، لوسر  دنزرف  يرآ  تفگ : يدرازگ ؟ جح  ایآ  یلبش )! ياقآ  )

. يرآ تفگ : خساپ  یلبش  يدومنلسغويدرک ؟ ردب 
يربنامرف تعاط و  هماج  و  هدروآرد ، نت  زا  ار  ینامرفان  تیصعم و  سابل  هک  يدرک  تین  يدمآرد  تاقیم  هب  هک  هاگنآ  مالـسلا : هیلع  ماما 

. هن یلبش : ياهدیشوپ ؟ نآ  ياجب  ار  دنوادخ 
هنهرب و اهههبـش  رد  دورو  ییورود و  ایر و  زا  ار  دوخ  هک  يدرک  تین  ایآ  يدروآرد ، ار  هتخود  ياهسابل  هک  یماگنه  مالـسلا : هیلع  ماما 

. هن یلبش : يزاس ؟ رود 
؟ یهد وشتسش  ناهانگ  تاهابتشا و  زا  ار  دوخ  هک  يدرک  ّتین  ندرک ، لسغ  ماگنه  هب  مالسلا : هیلع  ماما 

. هن یلبش :
زا سپس  ياهدرک !..  لسغ  هن  ياهدنک و  نت  زا  ار  هتخود  ياهسابل  هن  و  ياهدمآرد ، تاقیم  هب  هن  تقیقح ] رد  وت  سپ  : ] مالـسلا هیلع  ماما 

. يرآ یلبش : یتسب ؟ جح  نامیپ  يدیشوپ و  مارحا  يدرک و  زیمت  ار  دوخ  ایآ  دنسرپیم : وا 
؟ يزاسیم هزیکاپ  صلاخ  هبوت  رون  اب  ار  دوخ  هک  یتشاد  ار  تین  نیا  ایآ  مالسلا : هیلع  ماما 

. هن یلبش :
. هن یلبش : يرادب ؟ مارح  دوخ  رب  هتشادن ، اور  وت  رب  دنوادخ  ار  هچ  ره  هک  يدرک  نآ  تین  ندش ، مرحم  ماگنه  هب  مالسلا : هیلع  ماما 
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66 ص :
ال، َلاَق : ِهَّللا ؟ ِْریَِغل  ٍدْقَع  َّلُک  َْتلَلَح  ْدَق  َکَّنَأ  َْتیََون  َّجَْحلا  َتْدَقَع  َنیِحَف  َلاَق :

، َّجَْحلا َتْدَقَع  َو ال  َْتمَرْحَأ  َو ال  َْتفَّظَنَت  اَم  مالسلا : هیلع  َُهل  َلاَق 
، ْمَعَن َلاَق : َْتیََّبل ؟ َو  ِماَرْحِْإلا  ِیَتَعْکَر  َْتیَّلَص  َو  َتاَقیِْملا  َْتلَخَد  َأ  َُهل : َلاَق 

ال، َلاَق : ِةَراَیِّزلا ؟ ِۀَِّیِنب  َکَّنَأ  َْتیََون  َتاَقیِْملا  َْتلَخَد  َنیِحَف  َلاَق :
ال، َلاَق : ِداَبِْعلا ؟ ِتاَنَسَح  ِرَبْکَأ  َو  ِةالَّصلا  َنِم  ِلاَمْعَْألا  ِْریَِخب  ِهَّللا  َیلِإ  َْتبَّرَقَت  َکَّنَأ  َْتیََون  ِْنیَتَعْکَّرلا  َْتیَّلَص  َنیِحَف  َلاَق :

ال، َلاَق : ٍۀَیِصْعَم ؟ ِّلُک  ْنَع  َتْمُص  َو  ٍۀَعاَط  ِّلُِکب  ُهَناَْحبُس  ِهَِّلل  َْتقَطَن  َکَّنَأ  َْتیََون  َْتیََّبلَنیِحَف  َلاَق :
، َْتیََّبل الَو  َْتیَّلَص  َو ال  َتاَقیِْملا  َْتلَخَد  اَم  مالسلا : هیلع  َُهل  َلاَق 

، ْمَعَن َلاَق : َْتیَّلَصَو ؟ َۀَبْعَْکلا  َْتیَأَر  َو  َمَرَْحلا  َْتلَخَد  َأ  َُهل : َلاَق  َُّمث 
ال. َلاَق : ِمالْسِْإلا ؟ ِۀَِّلم  ِلْهَأْنِم  َنیِِملْسُْملا  اَُهبیِغَتْسَت  ٍۀَبیِغ  َّلُک  َکِسْفَن  یَلَع  َْتمَّرَح  َکَّنَأ  َْتیََون  َمَرَْحلا  َْتلَخَد  َنیِحَف  َلاَق :
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67 ص :
؟) ياهدرک اهر   ) ياهدوشگ ار  یهلا  ریغ  نامیپ  ره  هک  يدرک  نآ  دصق  ایآ  جح ، نامیپ  نتسب  ماگنه  هب  مالسلا : هیلع  ماما 

. هن یلبش :
ود يدـش و  لخاد  تاقیم  هب  ایآ  دیـسرپ : نینچ  هاـگنآ  ياهدرک ! جـح  تین  هن  ياهدـش و  هزیکاـپ  هن  ياهتـسب ، مارحا  هن  مالـسلا : هیلع  ماـما 

؟ یتفگ کیبل  يدروآ و  ياجب  مارحا  زامن  تعکر 
. يرآ یلبش :

هک  ) ناگدنب ياهیکین  نیرتگرزب  اهراک و  نیرتهب  هب  هک  یتشاد  نآ  تین  فاوط ،)  ) زامن تعکر  ود  ندناوخ  ماگنه  هب  مالـسلا : هیلع  ماما 
: یلبش ینکیم ؟ کیدزن  ادخ  هب  ار  دوخ  تسا ،) زامن  نامه 

. هن
ره زا  ییوگیم و  نخـس  تسا  دـنوادخ  ضحم  يرادربناـمرف  هچ  ره  هب  هک  يدرک  نآ  ّتین  یتـفگ ، کـیبل  هک  هاـگنآ  مالـسلا : هیلع  ماـما 

؟ ینکیم توکس  یتیصعم  ینامرفان و 
. هن یلبش :

! ياهتفگ کیبل  هن  ياهدرازگ و  زامن  هن  ياهدش ، لخاد  تاقیم  رد  هن  مالسلا : هیلع  ماما 
؟ يدناوخ زامن  يدید و  ار  هبعک  يدش و  لخاد  مرح  هب  ایآ  دیسرپ : زابو 

. يرآ یلبش :
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68 ص :
ال. َلاَق : َهَّللا ؟ َتْدَصَق  َکَّنَأ  َِکْبلَِقب  َْتیََون  َۀَّکَم  َْتلَصَو  َنیِحَف  َلاَق 
. َْتیَّلَص َو ال  َۀَبْعَْکلا  َْتیَأَر  َو ال  َمَرَْحلا  َْتلَخَد  اَمَف  مالسلا : هیلع  َلاَق 

. ْمَعَن َلاَق : َْتیَعَسَو ؟ َناَکْرَْألا  َتْسَسَم  َو  ِْتیَْبلِاب  َْتفُط  َلاَق : َُّمث 
؟ ِبُویُْغلا ُماَّلَع  َِکلَذ  َْکنِم  َفَرَع  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َْتبَرَه  َکَّنَأ  َْتیََون  َْتیَعَس  َنیِحَف  مالسلا : هیلع  َلاَق 

ال. َلاَق :
. َْتیَعَس الَو  َناَکْرَْألا  َتْسِسَم  َو ال  ِْتیَْبلِاب  َْتفُط  اَمَف  َلاَق 

ُقِراَُفی َداَک  ًۀَْحیَـص  مالـسلا  هیلع  َحاَصَف  ْمَعَن  َلاَق : ِْنیَتَعْکَر ؟ ِِهب  َْتیَّلَـص  َو  مالـسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإ  ِماَـقَِمب  َْتفَقَو  َو  َرَجَْحلا  َتْحَفاَـص  َُهل : َلاَـق  َُّمث 
: َلاَق َُّمث  اَْینُّدلا 

ِهآ ِهآ 
َۀَحَفاَصُْملا ِضُْقنَت  َو  ُُهتَمْرُح ، َمُظَع  اَم  َرْجَأ  ْعِّیَُـضت  ُنیِکْـسِم ال  اَی  ْرُْظناَف  َیلاَعَت ، َهَّللا  َحَفاَص  ْدَقَف  َدَوْسَْألا  َرَجَْحلا  َحَـفاَص  ْنَم  مالـسلا : هیلع  َلاَق  َُّمث 

. ِماَثْآلا ِلْهَأ  َریِظَن  ِماَرَْحلا  ِْضبَق  َو  ِۀََفلاَخُْملِاب ،
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69 ص :
؟ ینکیم مارح  دوخ  رب  اریمالسا  هعماج  زا  یناملسم  ییوگ  دب  تبیغ و  ره  هک  يدرک  نآ  تین  مرح  هب  دورو  ماگنه  هب  مالـسلا : هیلع  ماما 

. هن یلبش :
. هن یلبش : ییوجیم ؟] و   ] یهاوخیم ار  ادخ  طقف  هک  يدرک  تین  هکم ، هب  ندیسر  ماگنهه  ب  مالسلا : هیلع  ماما 

فاوـط ادـخ  هناـخ  درگادرگ  داد : همادا  و  ياهدرازگ ! زاـمن  هن  ياهدـید و  ار  هبعک  هن  ياهدـش و  دراو  مرح  هب  هـن  سپ  مالـسلا : هـیلع  ماـما 
. يرآ یلبش : يداد ؟ ماجنا  یعسو  يدومن ؟ سمل  ار  هناخ  ناکراو  يدرک ؟

هب تبسن  تساهناهنپ ، هب  هاگآ  هک  وا  يربیم و  هانپ  ادخ  هب  سفنو ) ناطیش  ّرش  زا   ) هک یتشاد  نآ  ّتین  یعس ، ماگنه  هب  مالسلا : هیلع  ماما 
؟ تساناد هلأسم  نیا 

. هن یلبش :
! ياهدومن یعس  هن  ياهدومن و  سمل  ار  ناکرا  هن  ياهدرک ، هناخ  فاوط  هن  سپ  مالسلا : هیلع  ماما 

. هن یلبش : يدناوخ ؟ زامن  تعکر  ود  و  يداتسیا ، میهاربا  ماقم  رانک  يداد ، تسد  دوسالا  رجح  اب  ایآ  دومرف : سپس 
 ... هآ هآ ، دومرف : سپس  دورب ، ایند  زا  تسا  کیدزن  ییوگ  هکنانوچ  دروآرب  يدایرف  ماما  ماگنه  نیا  رد 

ناوتان رادان  يا  سپ  تسا ، هداد  تسد  لاعتم  دـنوادخ  اب  تقیقح  رد  دـنک ، هحفاصم  هداد ، تسد  دوسالا  رجح  اب  هک  یـسک  دومرفهاگنآ :
هب هـک  یتـسد  ناراـک ، تیــصعم  نوـچمه  نادرگم و  عیاـض  ياهتــشاد ، گرزب  هدـش و  لـئاقتمرحارهچنآ  شاداـپ  و  شیدـنایب ، رگنب و 

. نکشن لسگن و  یتسب ) ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  و   ) يدادادخ
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70 ص :
ال. َلاَق : ٍۀَیِصْعَم ؟ ِّلُک  ْنَع  َْتفَّلََختَو  ٍۀَعاَط  ِّلُک  یَلَع  َْتفَقَو  َکَّنَأ  مالسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  َْدنِع  َْتفَقَو  َنیِح  َْتیََون  مالسلا : هیلع  َلاَق  َُّمث 

ال. َلاَق : ِناَْطیَّشلا ؟ َْفنَأ  َِکتالَِصب  َتْمَغْرَأ  َو  مالسلا ، هیلع  َمیِهاَْربِإ  ِةالَِصب  َْتیَّلَص  َکَّنَأ  َْتیََون  ِْنیَتَعْکَر  ِهِیف  َْتیَّلَص  َنیِحَف  َلاَق :
. ِْنیَتَعْکَر ِهِیف  َْتیَّلَص  َو ال  ِماَقَْملا  َْدنِع  َْتفَقَو  َو ال  َدَوْسَْألا  َرَجَْحلا  َتْحَفاَص  اَمَف  َُهل : َلاَق 

. ْمَعَن َلاَق : اَِهئاَم ؟ ْنِم  َْتبِرَش  َو  َمَْزمَز  ِْرِئب  یَلَع  َْتفَرْشَأ  َُهل  مالسلا : هیلع  َلاَق  َُّمث 
ال. َلاَق : ِۀَیِصْعَْملا ؟ ِنَع  َکَفْرَط  َتْضَضَغَو  ِۀَعاَّطلا ، یَلَع  َْتفَرْشَأ  َکَّنَأ  َْتیََون  َلاَق 

. اَِهئاَم ْنِم  َْتبِرَش  َو ال  اَْهیَلَع  َْتفَرْشَأ  اَمَف  مالسلا : هیلع  َلاَق 
. ْمَعَن َلاَق : اَمُهَْنَیب ؟ َتْدَّدََرت  َو  َْتیَشَم  َو  ِةَوْرَْملا  َو  اَفَّصلا  َْنَیب  َْتیَعَس  َأ  مالسلا : هیلع  َُهل  َلاَق  َُّمث 

؟ ِفْوَْخلا َو  ِءاَجَّرلا  َْنَیب  َکَّنَأ  َْتیََون  َُهل : َلاَق 
ال. َلاَق :

 ...« ِةَوْرَْملا َو  اَفَّصلا  َْنَیب  َتْدَّدََرت  َو ال  َْتیَشَم  َو ال  َْتیَعَس  اَمَف  َلاَق :
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71 ص :
نآ و زا  يرادربنامرف  یهلا و  ياهروتـسد  همه  ماجنا  رب  مّمـصم  هک  يدرک  ّتین  ایآ  یتفرگ  رارق  میهاربا  ماقم  دزن  هک  هاگنآ  دومرف : سپس 

. هن تفگ : یشاب ؟ ادخ  ینامرف  ان  تیصعم و  ره  اب  فلاخم 
تزامن اب  يدرازگزامن و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  اب  هک  يدرک  ّتین  اـیآ  يدروآ  ياـج  هب  ار  فاوط  زاـمن  تعکر  ود  هک  هاـگنآ  دومرف : ماـما 

. هن تفگ : يدیلام ؟ كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب 
ود هن  و  ياهداتـسیا ، هدرک و  فّقوت  میهاربا  ماقم  رد  هن  و  ياهدرک ، هحفاصم  هداد و  تسد  دوسالارجح  اب  هن  تقیقح ، رد  سپ  دومرف : ماما 

! ياهدناوخ اجنآ  زامن  تعکر 
. يرآ تفگ : يدیشون ؟ نآ  بآ  زا  یتفر و  مزمز  هاچ  رس  رب  ایآ  دومرف : سپس 

یلبـش ياهدـنادرگ ؟ يور  هدیـشوپ و  مشچ  تیـصعم  هانگ و  زا  و  هتفای ، فارـشا  دـنوادخ  يرادربنامرف  رب  هک  يدرک  ّتین  ایآ  دومرف : ماما 
. هن تفگ :

! ياهدیشونن نآ  بآ  زا  ياهتفاین و  فارشا  مزمز  هاچ  رب  تقیقح  رد  سپ  دومرف : ماما 
؟ یتشاد دمآ  تفر و  هوک  ود  نآ  نیب  هدایپ  و  يداد ؟ ماجنا  ار  هورم  افص و  یعس  ایآ  دومرف : سپس  ماما 

. يرآ تفگ :
. هن تفگ : یتکرح ؟ رد  دیما  سرت و  ءاجر و  فوخ و  نایم  هک  يدرک  ّتین  ایآ  دومرف : ماما 

!! ياهتفرن هار  هدرکن و  دّدرت  هوک  ود  نآ  نایم  ياهدادن و  ماجنا  هورم  افص و  یعس  سپ  دومرف  ماما 
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72 ص :
(1) ٍنیقَیَو . ٍهَفِْرعَِمب  ٍِلباق  ْنِم  َّجَح  یَّتَح  ُمَّلَعَتَی  َلاَز  امَو  ِهِّجَح ، ِیف  ُهَطَّرَف  ام  یَلَع  یِْکبَی  ُِّیْلبِّشلا  َقِفَطَف 

تـسه هک  هنوگنآ  ار  ّجح  هتـسناوتن  هکنیا  زا  هداتفا و  هیرگ  هب  تخـس  یلبـش  هک  اجنآ  ات  دـننکیم  رکذ  ار  ّجـح  لامعا  هّیقب  ماما  سپـس  ... 
دوب جح  فراعم  رارسا و  يریگارف  لابند  هب  سپ  نآ  زا  دیچیپ و  دوخ  هب  یتحاران  تّدش  زا  دهد  ماجنا  هنافراع  ار  جح  کسانم  دسانـشب و 

. دروآ ياج  هب  نیقی  تخانش و  يور  زا  ار  دعب  لاس  جح  دناوتب  ات 

هّکم رد  حیبست 

: مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 
هیلع و هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يرَی  یَّتَح  ْتُمَی  َْمل  َۀَّکَِمب  َنآْرُْقلا  َمَتَخ  ْنَم  َلاَق : َو  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  ُقَْفُنی  ِْنیَقاَرِْعلا  ِجاَرَخ  ْنِم  ُلَْضفَأ  َۀَّکَِمب  ٌۀَحِیبْسَت 

(2) ِۀَّنَْجلا . ِیف  َُهلِْزنَم  يرَی  َو  هلآ 

166 / 10 لئاسولا : كردتسم  - 1
1640 / 468 / 5 ماکحألا : بیذهت  - 2
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: دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

، دـنک متخ  ار  نآرق  هّکم  رد  سکره  دوـمرف : زین  و  تسادـخ ، هار  رد  نیقارع  تاـیلام  قاـفنا  زا  رتـالاب  هّـکم  رد  نـتفگ  هَّللا  ناحبـس  باوـث 
. دیامن هدهاشم  تشهب  رد  ار  شیوخ  هاگیاج  و  دنیبیم ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  رگم  دریمیمن 

هبعک اب  عادو 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(1) ًاعُوبْسُأ . ِْتیَْبلِاب  ْفُط  َو  َْتیَْبلا  ِعِّدَوَف  َکَلْهَأ  َِیتَْأت  َو  َۀَّکَم  ْنِم  َجُرَْخت  ْنَأ  َْتدَرَأ  اَذِإ 

: دیوگ راّمع  نب  ۀیواعم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نک فاوط  هبعک  درگ  راب  تفه  هدرک و  عادو  هبعک  اـب  سپ  يدرگرب ، تاهداوناـخ  يوس  هب  يوش و  جراـخ  هّکم  زا  یتساوخ  هک  یماـگنه 
....

یلوبق هناشن 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
(2) ِبُونُّذلا . َنِم  ًامیِقُم  ُْدبَْعلا  ِْهیَلَع  َناَک  اَم  ُكَْرت  ِّجَْحلا  ِلُوبَق  ُۀَیآ 

.1 / 530 / 4 یفاک : - 1
.165 / 10 لئاسولا : كردتسم  - 2
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. دنک كرت  هدادیم ، ماجنا  اًلبق  هک  ار  یناهانگ  هک  تسا  نآ  جح  یلوبق  هناشن 

ادخ لوسر  ترایز 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  لوُسَر  َلاق 
(1) ِیتایَح . یف  ینَراز  ْنَمَک  َناک  یتْوَم  َدَْعب  يْربَق  َرازَف  َّجَح  ْنَم 

رد ارم  هک  تسا  نآ  دـننام  دـیایب ، نم  ربق  ترایز  هب  نم  گرم  زا  سپ  درازگ و  جـح  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. تسا هدرک  ترایز  ندوب  هدنز  لاح 

ادخ لوسر  اب  جح 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(2) ًةَروُْربَم . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ًۀَّجَح  ُلِدْعَت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْربَق  َةَراَیِز  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
جح کی  اب  ربارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  انامه 

3376 / 351 / 3 یناربط : طسوالا  مجعم  - 1
47 تارایزلا : لماک  - 335 / 14 هعیشلا : لئاسو  - 2
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. تسا ترضح  نآ  اب  هارمه  لوبقم 

تمایق رد  تعافش 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
(1) ِۀَمایِْقلا . َمْوَی  ًاعیفَش  َُهل  َنوُکا  ْنا  َّیَلَع  ًاّقَح  َناک  یتَرایِز ، اَّلا  ًۀَجاح  ُُهلَمْعَیال  ًاِرئاز  ینَءاج  ْنَم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. منک تعافش  تمایق  زور  ار  وا  نم  هک  تسازس  دشاب ، هتشادن  نم  ترایز  زج  يراک  و  دیایب ، نم  ترایز  هب  سکره 

ناگتشرف مالس 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
َمالَّسلا ِْهیَلَع  ُّدُرا  یناَف  يراد  یف  َّیَلَع  َمَّلَـس  ْنَم  اَّلا  اِهبْرَغ ، َو  ِدـالِبلا  ِقْرَـش  ْنِم  َّیَلَع  َمَّلَـس  ْنَم  یلَع  َمـالَّسلا  ِناّدُرَی  ِْنیَکَلَم  یل  یلاـعَت  ُهَّللا  َقَلَخ 

(2) یسْفَِنب .
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هک هدومرف  قلخ  هتشرف  ود  نم  يارب  یلاعت  دنوادخ 

13149 / 225 / 12 یناربط : ریبکلا  مجعم  - 1
.34929 / 256 / 12 لامعلا : زنک  - 2
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هک دهد  مالـس  نم  هب  نم ، هناخ  رد  هک  یـسک  رگم  دنهدیم . ار  نانآ  خساپ  دتـسرف ، دورد  دنک و  مالـس  نم  رب  برغ  قرـش و  زا  سکره 

. مهدیم ار  وا  مالس  باوج  دوخ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  زامن 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
ِْفلَأ َۀَئاِم  ُلِدْعَت  ِهِیف  َةالَّصلا  َّنِإَف  َماَرَْحلا  َدِجْـسَْملا  اَّلِإ  ِدِجاَسَْملا  َنِم  ِهِْریَغ  ِیف  ٍةالَـص  ِفالآ  َةَرَـشَع  ِهَّللا  َدـْنِع  ُلِدـْعَت  اَذَـه  يِدِجْـسَم  ِیف  ٌةالَص 

(1) ٍةالَص .
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. دراد باوث  تعکر  رازه  دصکی  نآ  رد  زامن  هک  مارحلادجسم ، زج  رگید  دجاسم  رد  زامن  رازه  هد  اب  تسا  ربارب  نم  دجسم  رد  زامن 

تّنس لها  تعامج 

: َلاَق ٍراَّمَع ، ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع 
: مالسلا هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  »

؟ ِدِجْسَْملا ِیف  ْمُهَعَم  یِّلَُصت  َأ  ُقاَحْسِإ  اَی 
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77 ص :
(1) ِهَّللا .» ِلِیبَس  ِیف  ُهَْفیَس  ِرِهاَّشلاَک  ِلَّوَْألا  ِّفَّصلا  ِیف  ْمُهَعَم  یِّلَصُْملا  َّنِإَف  ْمُهَعَم  ِّلَص  َلاَق : ْمَعَن . ُْتُلق :

: دیوگ راّمع  نب  قاحسا 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »

؟ یناوخیم زامن  دجسم  رد  ّتنس ) لها  ینعی   ) نانآ اب  ایآ  قاحسا ، يا 
. يرآ متفگ :

ادخ هار  رد  هک  تسا  يرگداهج  زابرـس  دـننام  دـناوخب ، زامن  لّوا  فص  رد  اهنآ  اب  هک  یـسک  انامه  ناوخب ، زامن  نانآ  اب  دومرف : ترـضح 
.« دنک دربن  نید  نانمشد  اب  دنز و  ریمشمش 

اهروشک رگید  ناناملسم  اب  راتفر 

: َلاَق ُهَّنَأ  مالسلا ، هیلع  قِداّصلا  ِنَع  ُماَّحَّشلا  ٌْدیَز 
َنِینِّذَؤُْملا َو  َۀَِّمئَْألا  اُونوُکَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  َو  ْمُهَِزئاَنَج  اوُدَهْـشا  َو  ْمُهاَضْرَم  اوُدوُع  َو  ْمِهِدِجاَسَم  ِیف  اوُّلَـص  ْمِِهقالْخَِأب  َساَّنلا  اوُِقلاَخ  ُدـْیَز  اَی  »

اَم ًارَفْعَج  ُهَّللا  َمِحَر  ُۀَّیِرَفْعَْجلا  ِءالُؤَه  اُولاَق  َِکلَذ  ُْمْتلَعَف  اَذِإ  ْمُکَّنِإَف  اُولَْعفاَف 
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78 ص :
(1) َُهباَحْصَأ .» ُبِّدَُؤی  اَم  َأَوْسَأ  َناَک  اَم  ٍرَفْعَِجب  ُهَّللا  َلَعَف  ُۀَّیِرَفْعَْجلا  ِءالُؤَه  اُولاَق  َِکلَذ  ُْمتْکََرت  اَذِإ  َو  َُهباَحْصَأ  ُبِّدَُؤی  اَم  َنَسْحَأ  َناَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »
تدایع ار  ناشنارامیب  دیرازگب ، زامن  اهنآ  دجاسم  رد  دیـشاب ، هتـشاد  نانآ  اب  بوخ  يراتفر  هداد ، قیبطت  ناشیا  قالخا  اب  ار  دوخ  دـیز ، يا 

دینک راتفر  نینچ  رگا  اریز  دـینک ، نینچ  دیـشاب ، نانآ  نذؤم  ای  تعامج  ماما  دـیناوتب  رگا  و  دـیوش ، رـضاح  نانآ  هزاـنج  عییـشت  رد  دـینک ،
: دنیوگ

و تسا . هدرک  تیبرت  ار  دوخ  نارای  بوخ  هچ  دنک ، تمحر  ار  رفعج  دنوادخ  دنا ، مالـسلا ) هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ناوریپ  و   ) يرفعج اهنیا 
!!« تسا هدرک  تیبرت  دب  هچ  ار  شنارای  دنک ، نانچ  رفعج  اب  دنوادخ  دنتسه  يرفعج  اهنیا  دنیوگ  دینکن ، راتفر  نینچ  رگا 

تشهب غاب 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
(2) ِۀَّنَْجلا . ِعَُرت  ْنِم  ٍۀَعُْرت  یَلَع  يِرَْبنِم  َو  ِۀَّنَْجلا ، ِضاَیِر  ْنِم  ٌۀَضْوَر  يِرَْبنِم  َو  يِْربَق  َْنَیب  اَم 
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79 ص :
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. تسا تشهب  ياههچیرد  زا  ياهچیرد  رب  نم  ربنم  تسا و  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نم  ربنم  نم و  ربق  نایم 

مالسلا اهیلع  همطاف  رب  مالس 

: تسا هتفگ  وا  ّدج  هک  هدینش  شردپ  زا  کلملادبع  نب  دیزی 
: دومرف سپس  درک ، مالس  نم  رب  ترضح  نآ  مدش . دراو  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رب 

؟ ییایب اجنیا  هب  هدش  ببس  يزیچ  هچ 
. تکرب تساوخرد  مدرک : ضرع 

. َۀَّنَْجلا َُهل  ُهَّللا  َبَجْوَأ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  َّیَلَع  َو  ِْهیَلَع  َمَّلَس  ْنَم  ُهَّنَأ  َوُه  اَذ  َوُه  َو  ِیبَأ  ِینَرَبْخَأ  َْتلاَق :
. دنادرگ بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دهد ، مالس  زور  هس  نم  رب  وا و  رب  سک  ره  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

(1) اَِنتْوَم . َدَْعب  َو  ْمَعَن  َْتلاَق  ِِکتاَیَح  َو  ِِهتاَیَح  ِیف  اََهل : ُْتُلق 
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80 ص :
؟ امش ناشیا و  تایح  رد  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا 

: دومرف خساپ 
. ام گرم  زا  سپ  يرآ و 

نادیهش ترایز 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(1) َُهل . ُرِفْغَتْسَت  َو  ِْهیَلَع  ُمَّحَرَتَت  َو  َةَزْمَح  َْربَق  ِیتْأَتَف  ٍْتبَس  ِةاَدَغ  ِّلُک  ِیف  ِءاَدَهُّشلا  َرُوُبق  ِیتَْأت  َْتناَک  مالسلا  هیلع  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. درکیم شزرمآ  تمحر و  بلط  وا  يارب  دمآیم و  هزمح  ربق  ترایز  هب  هبنش  حبص  ره  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

ابق رد  زامن 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
(2) ٍةَرْمُعَک . َءاُبق  ِدِجْسَم  یف  ُةالَّصلا 

ماجنا دننام  ءابق  دجسم  رد  زامن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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81 ص :
[. دراد هرمع  شاداپ   ] تسا هرمع 

عیقب ناماما  ترایز 

: مالسلا هیلع  اضّرلا  َلاق 
ًاقیدْصَتو ْمِِهتَرایز  یف  ًۀَبْغَر  مُهَراز  ْنَمَف  ْمِهِرُوُبق  ُةَرایِز  ِءادألا  ِنْسُحَو  ِدْهَعلاب  ِءافَولا  ِمامَت  ْنِم  َّناَو  ِِهتَعیِشَو  ِِهئاِیلوا  ُِقنُع  یف  ًادْهَع  ٍماما  ِّلُِکل  َّنا 

(1) ِۀَمایِقلا ! َمْوَی  ْمُهَئاعَفُش  مُُهتَِّمئَأ  َناک  ِهیف  اوبغَر  اِمب 
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

يور زا  سک  ره  سپ  تسا ، اهنآ  روبق  ترایز  دهع ، نآ  هب  لماک  يافو  هک  تسا ، يدّـهعت  شناوریپ  ناتـسود و  ندرگ  هب  یماما  ره  يارب 
تعافـش ار  اـهنآ  تماـیق  زور  زین  ناـشنایاوشیپ  دـنک ، تراـیز  ار  ناـنآ  روبق  دـندوب ، نآ  یپ  رد  ناـنآ  هچنآ  شریذـپ  اـب  و  هقـالع ، قشع و 

. دننکیم

ترایز هفسلف 

: َلاَق ِفاَوَّطلا  ِیف  َساَّنلا  َرَظَنَو  مالسلا ، هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق 
اَنُوفِّرَُعیَف اَنُوتْأَی  َُّمث  اَذَِهب  اُوفوُطَی  ْنَأ  اوُِرمُأ 
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82 ص :
(1) ْمُهَرْصَن .» اَْنیَلَع  اوُضِْرعَی  َُّمث  ْمُهَتَّدَوَم 

: دومرف تسیرگنیم  فاوط  لاح  رد  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  »
ام هب  ار  دوخ  يرای  ترصن و  زین  ّْتبحم و  یتسود و  هدمآ ، ام  دزن  سپس  دننک ، فاوط  هبعک ] درگ  و   ] اجنیا رد  ات  هدش  هداد  نامرف  نانآ  هب 

.« دنیامن هضرع  راهظا و 

نارازگهرمع هداوناخ  هب  کمک 

: مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 
(2) َراَجْحَْألا . ُِملَتْسَی  ُهَّنَأَک  یَّتَح  ِهِرْجَأَک  َُهل  َناَک  ِِهلاَم  َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ًاّجاَح  َفَلَخ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
ار هبعک ]  ] ياهگنـس ییوگ  هک  اجنآ  ات  دراد ، وا  دـننامه  یـشاداپ  دـنکیم ، یگدیـسر  وا  لام  هداوناـخ و  هب  یجاـح ، دوبن  رد  هک  یـسک 

. تسا هدرک  سمل 

189 / 10 لئاسولاكردتسم : - 1
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83 ص :

نارازگهرمع هب  مارتحا 

: مالسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق 
(1) ْمُْکیَلَع . ٌبِجاَو  َِکلَذ  َّنِإَف  َنیِرِمَتْعُْملا  َو  َّجاَْحلا  اوُرِّقَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. تسا مزال  امش  رب  راک  نیا  هک  دیرادب  مرتحم  ار  نارازگ  هرمع  نایجاح و 

یحور لّوحت 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
(2) ٍْبنَِذب . َِّمُلی  َْمل  اَم  ِّجَْحلا  ُرُون  ِْهیَلَع  ُلاَزَی  ُّجاَْحلا ال 

. دوب دهاوخ  اراد  هتسویپ  ار  جح  رون  هدشن  هدولآ  هانگ  هب  هک  ینامز  ات  رازگجح  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

داب ناتیاراوگ 

: َلاَق ٍراَسَی  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع 
: َلاَقَف مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأب  اَنْرَرَمَف  اَنْجَجَح 
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84 ص :
(1) ْمَُکل .» ًائِینَه  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُۀَعیِش  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهِِّیبَن  ِْربَق  ُراَّوُز  َو  ِهَّللا  ِْتَیب  ُّجاَح  »

: دیوگ راسی  نب  یحی 
: دومرف ترضح  نآ  میدرک ، دروخرب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  سپس  هدرازگجح ،

.« داب ناتیاراوگ  دّمحم  لآ  هعیش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رئاز  ادخ و  هناخ  یجاح 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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